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Sammanfattning  

Världen står idag inför en rad olika problem och utmaningar. Flera av problemen kopplas till människors 
negativa inverkan på miljön, som till viss del beror på en hänsynslöshet till miljön för att sträva efter 
ekonomisk tillväxt. Resurser delas dessutom orättvist människor sinsemellan, vilket skapar sociala 
problem. Ett begrepp som inrymmer alla dessa problem och utmaningar är hållbar utveckling. I 
uppsatsen utgår vi från tre dimensioner av hållbar utveckling, vilka är sociala, ekologiska och 
ekonomiska dimensioner. Världssamfundet FN har länge varit en drivande part när det gäller frågor som 
rör hållbar utveckling. De har tillsammans med medlemmarna antagit agendor och strategier inom 
hållbar utveckling, för att komma tillrätta med problemen. Sverige är ett land som varit med och antagit 
agendor och strategier inom hållbar utveckling, vilket betyder att de är förbehållna att sträva efter en 
hållbar utveckling i hela landet. Detta har lett till att Sverige har tagit fram egna mål anpassade efter 
nationen, som varje kommun i sin tur ska förhålla sig till och arbeta utefter. Ett sätt att arbeta på 
kommunnivå är att tillämpa ett hållbart perspektiv i samhällsplaneringen. Uppsatsens syfte är att 
undersöka möjligheterna i ett specifikt område för att tillämpa en hållbar samhällsplanering. Vidare är 
syftet att precisera vilka hållbara åtgärder som är tillämpningsbara för det specifika området. Uppsatsens 
studieobjekt utgår från tre områden i Karlskoga kommun som vi valt att benämna enhetligt som Södra 
Sandviken. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning, följer en allmän beskrivning för hur 
begreppet hållbar utveckling används och tillämpas. Dessutom beskrivs den hållbara utvecklingen via 
tre dimensioner med egenskaper och värden inom varje dimension. För att komplettera bilden av hållbar 
utveckling innehåller tidigare forskning en mer kritisk syn kring ämnet. En annan del för att besvara 
syfte och frågeställning är genom att definiera ett sätt att utvärdera hållbar samhällsplanering, i 
uppsatsen används en modell som Boverket tagit fram på uppdrag av Regeringen. Vidare följer exempel 
på hållbara samhällsplaneringsåtgärder som har implementerats i olika kommuner. Uppsatsen tar 
utgångspunkt i Växjö kommuns framgångsrika arbete med att implementera hållbar utveckling i 
samhällsplaneringen.  
 
Som tillvägagångssätt har vi utgått från en dokumentanalys, som kommit till användning när vi studerat 
de skriftliga källorna, såsom detaljplaner och Översiktsplan. Dessutom för att komplettera bilden av 
området har två observationsmetoder använts, dels har vi utfört fältobservationer och dels GIS-
observationer. Området Södra Sandviken beskrivs i stora drag utifrån utmärkande egenskaper. Södra 
Sandviken är ett område som till stora delar är obebyggt med enbart några enstaka byggnader, samtliga 
med samhällsfunktion. Området fyller en viktig funktion då det finns höga natur-, frilufts-, fritids- och 
rekreationsvärden. I planer och strategier som berör området tas förutsättningar och restriktioner för 
hållbar utveckling i utgångspunkt. Några av de undersökta planerna är Översiktsplan, Vision 2020 och 
berörda detaljplaner för området. I beskrivningen av området används även en rapport om att upprätta 
en camping i Södra Sandviken, som än inte blivit antagen. Dock innehåller rapporten relevant 
information för området som kommer till användning i analysen.  I första delen analysen besvaras fråga 
ett med utgångspunkt i Karlskoga kommuns förutsättningar och restriktioner för hållbar 
samhällsplanering i Södra Sandviken. Utifrån befintliga planer, främst Översiktsplan finns det goda 
förutsättningar för ett hållbart perspektiv i samhällsplaneringen. De sju målen som Boverket definierar 
utifrån hållbar fysisk samhällsplanerare uppfylls delvis utifrån nuvarande förutsättningar i Södra 
Sandviken. Den andra delen av analysen utgår från Södra Sandvikens förutsättningar och restriktioner 
för att tillämpa hållbara åtgärder i området. I den sista delen av analysen analyseras hållbara åtgärders 
värden, där vi utgår från de åtgärder som föreslagits i föregående del av analysen. Uppsatsen avslutas 
med en slutsats där Boverkets sju mål för hållbar fysisk samhällsplanering sätts i perspektiv utifrån 
nuvarande förutsättningar och restriktioner samt med de hållbara åtgärder som föreslås för området. 
Dessutom bifogas en karta som illustrerar områdets lämplighet utifrån förutsättningar och restriktioner 
för olika utvecklingsområden, totalt rör det sig om fyra utvecklingsområden, vilka är: område lämpligt 
för aktiviteter som stärker Naturvärden, område lämpligt för möten, mark som på sikt kan inrymma 
bostadsbebyggelse och lämpligt område för frilufts- och fritidsliv. Avslutningsvis lämnas förslag på 
vidare forskning. 
 
Nyckelord: hållbar utveckling, hållbar samhällsplanering, social hållbar utveckling, ekologisk hållbar 
utveckling, ekonomisk hållbar utveckling.  
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1. Inledning 
Allt sedan 1987, när Förenta Nationernas (FN) Världskommission för miljö och utveckling, även kallad 
Brundtlandkommissionen, gav ut rapporten Vår gemensamma framtid, har hållbar utveckling varit en 
av världssamfundets mest akuta frågor. Följande citat finns i rapporten: ”En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (FN 2016, s. 1). Sedan dess har citatet ständigt referats till för att definiera 
hållbar utveckling. Kommissionens arbete leddes av Gro Harlem Brundtland, därav kom rapporten att 
benämnas som Brundtlandrapporten (FN 2016, s. 1).  
 
Sverige tog fram en nationell strategi för hållbar utveckling efter FN:s toppmöte i Johannesburg 2002. I 
strategin framgår det att målet för hållbar utveckling ska vara både övergripande och långsiktig, 
dessutom ska hållbar utveckling ligga som grund för politiska beslut. Människan och naturen beskrivs i 
den nationella strategin som resurser, som tillsammans är viktigast för att nå en hållbar framtid. Sveriges 
hållbarhetsarbete är främst styrt av de överenskommelser som fattas av både Europeiska Unionen (EU) 
och av FN, där Sverige är förpliktigat att följa dess åtaganden som de undertecknat. Ett exempel på 
åtagande som Sverige arbetat efter att uppnå är de nationella miljömålen, som är bestående av ett 
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal etappmål. Målen fastställs av Sveriges Riksdag 
och Sveriges Regering ansvarar med berörda myndigheter att målen uppnås. Det senaste 
hållbarhetsarbetet Sverige valt att förhålla sig till är FN:s Agenda 2030, där 17 globala mål ska uppnås. 
Varje enskild kommun arbetar för att nå de uppsatta målen (Boverket 2017). 
 
En av Sveriges alla kommuner är Karlskoga, som är beläget i landskapet Värmland och tillhör Örebro 
län. Kommunen har för närvarande cirka 30 000 invånare skrivna i kommunen (Karlskoga kommun 
2017a). Karlskoga har sedan 1970-talet kämpat mot att invånarantalet successivt minskat, då kommunen 
stod på sin befolkningstopp med cirka 40 000 invånare. Kommer Karlskogas näringsliv på tal tänker 
nog de flesta på Bofors, vapentillverkaren som under 1800-talets senare del hade Alfred Nobel som 
ägare. Både Alfred Nobel och Bofors har haft och har en stor inverkan på hur kommunen har utvecklats 
och formats. Karlskoga kommun likt flera andra svenska kommuner strävar efter att uppnå ett hållbart 
samhälle. Kommunen skriver på sin hemsida (2017 b) att människor i dagens samhälle enbart utgör en 
generation som ska ta del av jordens resurser. Därför måste vi hushålla med resurser, anpassa vårt 
levnadssätt och vara varsamma med miljön, för att inte orsaka kommande generationer skada. För att 
kunna uppnå ett hållbart samhälle måste insatser ske inom alla nivåer, individ-, lokal-, regional-, 
nationell- och globalnivå. Ett lokalt mål som Karlskoga strävar efter att uppnå, är ett grönt Karlskoga. 
Genom att förse ett område i taget med gröna värden kan målet på sikt uppnås. 

Ett av Karlskoga kommuns grönområden är området vid Sandviksbadet med intilliggande Flottnäset och 
Sandtorpsudden, dessa områden kommer vi i fortsättningen att benämna som Södra Sandviken. Idag 
utgörs de tre områdena till stor del av skog, vatten, våtmarker, strand och grönområden. I områdena 
finns det även aktiviteter som främjar friluftslivet och rekreation, såsom badanläggningar, 
vandringsleder och kolonilotter. Dock bör det understrykas att flera av dessa aktiviteter och områden 
inte kommer till användning i så stor utsträckning som det har potential till. Dessa egenskaper ihop med 
att få byggnader finns anlagda, gör att området idag har förutsättningar för en hållbar samhällsplanering. 
Detta kan i sin tur medföra att dessa egenskaper lyfts fram och förstärks, samtidigt som fler kan ta del 
av dessa (Fältobservation 2018). 

1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningar och restriktioner för hållbar utveckling och hållbar 
samhällsplanering i området Södra Sandviken i Karlskoga kommun. Vidare är syftet att utifrån 
förutsättningarna lämna förslag på vilka hållbara åtgärder som kan implementeras i området.   
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Frågeställning  
 

1. Vilka förutsättningar och restriktioner finns det i Södra Sandviken för att tillämpa hållbar 
utveckling i samhällsplaneringen?  

2. Vilka hållbara åtgärder lämpar sig att implementera i Södra Sandviken, utifrån områdets 
förutsättningar? 

3. Vilka värden kan hållbar samhällsplanering tillföra området Södra Sandviken utifrån 
hållbarhetsdimensionerna?  

 
1.2 Avgränsningar  
Som undertiteln på uppsatsen uttrycker ska en outnyttjad plats väckas till liv utifrån ett hållbart 
perspektiv. Att förändra och utveckla en outnyttjad plats kan inom samhällsplanering utföras på en rad 
olika tillvägagångssätt. På grund av att uppsatsen har en begränsning gällande omfattning och tid har 
flera tänkbara teorier utelämnats för ändamålet, såsom platsutveckling och destinationsutveckling. 
Fokus har istället i den här uppsatsen varit att behandla förändringen och utvecklingen av platsen utifrån 
ett hållbart perspektiv. Utifrån perspektivet på hållbar utveckling har vi valt att utgå från samtliga 
dimensioner och inte enbart en dimension, vilket vi anser behövs för att ge en heltäckandebild av 
områdets utvecklingspotential.  

 
1.3 Disposition  
Uppsatsen inleds med ett kapitel som redogör för hållbar utveckling, som delas upp i tre dimensioner: 
ekologisk, social och ekonomisk. Därefter beskrivs i kapitel tre Boverkets definition av hållbar fysisk 
samhällsplanering och exempel på hållbara åtgärder inom samhällsplanering. I kapitel fyra redogörs för 
metodvalet i uppsatsen. I det femte kapitlet redovisas Karlskoga kommuns restriktioner och 
förutsättningar för hållbar samhällsplanering inom avgränsat område och en allmän beskrivning av 
området. I det sjätte och sista kapitlet kommer uppsatsens frågeställning att besvaras utifrån analys av 
insamlat material. Därefter avslutas uppsatsen med en slutsats och lämnar förslag på vidare forskning. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



3 
 

2. Relevanta begrepp och kunskapsläget 
2.1 Hållbar utveckling 
Det berömda citatet: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN 2016, s. 1), har sedan 
det uttrycktes av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987 fått ett globalt genomslag. I 
rapporten framkommer det att miljön sätter ramarna för utveckling och tillväxt. För att kunna nå en 
hållbar social utveckling och en ekonomisk tillväxt så kan inte miljön ödeläggas och naturresurserna 
överexploateras. Hållbar utveckling bygger därför på de tre dimensionerna som samspelar och stödjer 
varandra, vilket vill säga ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Begreppet hållbar utveckling 
har i dagsläget inte en entydig definition förklarar FN. Det som FN har enats om, är att innehållet i 
begreppet ska var vägledande för en långsiktig global hållbar utveckling och förklarar att det är: ”en 
process utan färdig lösning och att det omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter” (FN 
2016, s. 3). Dessutom framgår det av FN att en viktig del i den hållbara utvecklingen är att skapa 
helhetssyn, föra dialoger och ha ett kritiskt tänkande för att nå optimal effekt (FN 2016, s. 3).  
 
 
2.1.1 Arbete för att uppnå hållbar utveckling 
FN:s medlemmar antog den 25 september 2015 handlingsplanen Agenda 2030, med tillhörande Globala 
mål. Agenda 2030 är en överenskommelse om en gemensam riktning, där alla länder ska ta ansvar och 
gemensam framtid ska byggas. Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål samt 230 
indikatorer. Agenda 2030 ses som den mest ambitiösa överenskommelsen som någonsin är fattad för att 
nå en hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna. De 17 bestämda globala målen baseras på 
en jämn fördelning av de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Namnet Agenda 2030 hänvisar till, 
att år 2030 är slutdatumet för att nå målen. För att säkerställa att målen uppnås kommer en uppföljning 
av arbetet ske både på nationellt och på regionalt plan. För att de globala målen ska uppnås behöver hela 
samhället inkluderas aktivt, såsom näringsliv, offentlig sektor, organisationer och forskare. Dessutom 
behöver enskilda individer vara inkluderade för att nå lyckat resultat (UNDP 2018).  

2.1.2 Tidigare forskning 
I vår uppsats används Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling, det är också den definition 
som har fått störst globalt genomslag, i sin tur skapar det per automatik ett vanligt sätt att se på hållbar 
utveckling. En vedertagen definition behöver göras till föremål för granskning för att nå ny utveckling 
i frågan. Därför kommer tidigare forskning bygga på olika förhållningssätt och kritik av hållbar 
utveckling för att ge olika perspektiv i frågan. Ytterligare en anledning till att ha ett kritiskt 
förhållningssätt i uppsatsen, är att vi har upptäckt avsaknad av kritiskt tänkande om den hållbara 
utvecklingen i det material som har tagits fram från olika myndigheter och rapporter, exempelvis från 
Boverket och Naturvårdsverket. 

Utifrån argumenten ovan har vi utgått från en forskningspublikationsartikel, skriven av Kajsa Nerdal 
(2012) Hållbar utveckling och resiliens- en begreppsfördjupning. Nerdal presenterar en mängd olika 
perspektiv och kritik av hållbar utveckling och resiliens. Nerdal, likaså vi i uppsatsen förhåller oss till 
att begreppet hållbar utveckling blev en vedertagen definition, när den så kallade Brundtlandrapporten 
togs fram 1997. Efter det har tankarna kring hållbar utveckling fortsatts utvecklats och skapat ökad 
medvetenhet av de globala sambanden mellan miljöproblem, socioekonomiska frågor, exempelvis 
fattigdom och ojämlikheter. Nerdal skriver att under åren har begreppet hållbar utveckling definierats 
på olika sätt både inom forskning och i politiska sammanhang, men också i vardagliga situationer som 
medför komplexitet som gör begreppet svårt att överblicka. Varav innebörder och perspektiv av hållbar 
utveckling kan tolkas olika beroende på hur frågan lyfts fram (2012, ss. 1–3).  

Nerdal skriver även att hållbar utveckling kan vara tvetydigt, då begreppet utveckling ordnas in under 
”tillväxt” som betyder att expandera över tid, som genererar en ohållbar situation. Nerdal menar att detta 
skapar restriktioner för andra, exempelvis klyftorna mellan världens rika och fattiga, både länder 
emellan men också inom ett land.  Nerdal ser också att utveckling är ett sätt som utökar individers frihet, 
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detta kan ske med ökad BNP, att inkomst per person stiger men också via industrialisering och 
teknologiska framsteg utökar individers frihet. Nerdal tydliggör att friheter berör även politisk frihet, 
sociala möjligheter men också möjlighet till trygg och säker tillvaro. Dessa faktorer stärker individens 
förmågor, men Nerdal menar detta är den del av huvudvägarna för att nå utveckling. Nerdal fortsätter 
att förklara ordet utveckling, att för olika människor betyder utveckling olika saker men också att det 
förändras över tid. Rådande diskurs av utveckling behöver därför inte vara aktuell i framtiden (2012, s. 
4). 

Nerdal ser en problematik i hållbar utveckling om vi tillåter tillväxt som den bedrivs idag kommer 
tillväxt utgöra ett hot mot framtiden, vilket gör hållbar utveckling till samtidens stora dilemma. Nerdal 
menar vidare att det är inte alltid är möjligt att tillgodose de tre hållbarhetsdimensionerna samtidigt, 
vilket resulterar att exempelvis att i ett visst projekt väljer man bort några eller något perspektiv för att 
kunna gå framåt i frågan. Ytterligare problematik inom begreppet hållbar utveckling är att det är 
normativt, innebär att konceptet innehåller både bevarande och förändring, som skapar konflikt mellan 
de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven (2012, s. 5).  

Nerdal skriver att världens problem är tydliga och att en hållbar utveckling hämmas av maktstrukturer, 
konflikter och en högre materiellevnadsstandard genom att exploatera naturen, för att på så sätt kunna 
maximera den ekonomiska tillväxten. Därför menar Nerdal att de rådande normer som skapar livskvalité 
är sammankopplat till välfärdsbygge och konsumtion, exempelvis bilismen. Att hållbar utveckling 
kommer först i fokus när resurserna är hotade eller när negativa effekter av konsumtion hotar den 
ekonomiska tillväxten. Denna kritik har även Vår gemensamma framtid fått utstått, hur naturen 
bortprioriteras för ekonomiska intressen (2012, ss. 6–7). 

Dessutom lyfter Nerdal fram begreppet resiliens, som är ett systems långsiktiga förmåga att absorbera 
störningar utan att förlora funktion, det vill säga ett systems förmåga att hantera förändringar och 
fortsättas utvecklas, som kan användas för att förstå socioekologiska system. Nerdal tar exempel från 
ekosystemtjänsternas system såsom våtmarker som hjälper till att reglera och skyddar mot 
översvämningar. Grundtanken med resiliens är att begreppet sätter ekologiska förmågan i centrum som 
bidrar till att synen på utveckling förändras. Precis som hållbar utveckling finns det kritik mot begreppet 
resiliens. Nerdal förklarar att svårigheterna mellan det ekologiska tankesättet och det sociala tankesättet, 
i det sociala perspektivet är det inbäddade makt och konfliktstrukturer som inte är gällande för 
ekosystem ramar, däremot påverkas ekosystemet av de sociala strukturerna som medför en sämre 
resiliens (2012, ss. 9, 11–12).   

Avslutningsvis skriver Nerdal att begrepp såsom hållbar utveckling kan få till följd att de används 
förenklande och med lösningar som är likartade, och att de tre hållbarhetsdimensionerna är utbytesbara, 
samt att man väljer det perspektiv som passar tillfället bäst. Ur det här perspektivet menar Nerdal att i 
de tre hållbarhetsdimensionerna alltid att det finns ett hierarkiskt system, som resulterar i positiva och 
negativa effekter av att implementera hållbar utveckling (2012, ss. 13–14). 

 
2.2 Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska hållbarheten innefattar allt som berör jordens ekosystem. Det innebär att biologisk 
mångfald ska bevaras och de naturliga kretsloppen ska värnas. På så sätt stärks och bevaras ekosystemets 
produktionsförmåga som människan är beroende av. Den ekologiska hållbarheten är en förutsättning för 
såväl den sociala och den ekonomiska hållbarheten. Exempelvis utan en välfungerande natur, skulle 
frukt och grönsaker minska i antal. Detta skulle leda till hotad livsmedelsförsörjning, minskad förtjänst 
för producenter och i slutändan högre arbetslöshet. Ekosystemen förser människan med tjänster och 
förlust av biologisk mångfald sätter de planetära gränserna i obalans (Regeringen 2016, s. 96). 
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2.2.1 Biologisk mångfald, ekoprocesser och ekosystemtjänster  
I rapporten: Biologisk mångfald i urbana miljöer -Förutsättningar, fördelar och förvaltning (Persson & 
Smith, 2014, ss. 11–12), beskrivs den biologiska mångfalden som en variation av allt levande, en så 
kallad biologisk variation. Denna biologiska variation har olika nivåer av känslighet, där vissa arter 
påverkas mer än andra, exempelvis av sjukdomar eller miljöförstöringar när miljö och klimat förändras. 
Den urbana biologiska mångfalden har fått allt mer uppmärksamhet där förlusten av natur har medfört 
att den biologiska mångfalden har minskat, både lokalt, regionalt och globalt. Detta i sin tur påverkar 
människans välbefinnande. Intensivare jord- och skogsbruk är påverkande faktorer, likaså städernas 
utbredning. Detta har gjort att den biologiska mångfalden har minskat och i rapporten framgår det att vi 
befinner oss i den utrotande tidsåldern. Dessutom påpekas det i rapporten att stadens grönområden ofta 
består av vegetation uppkommen av människor. Tillkommer miljöer såsom parker, kolonilotter, 
vägrenar, gröna tak, med mera, resulterar det i en specifik biologisk mångfald. Byggnader och 
hårdgjorda ytor leder till förlust men också uppdelning och förändring av olika naturmiljöer. Ett resultat 
av detta är att bara vissa arter klarar av att överleva i denna miljö grundat på artens överlevnads- och 
anpassningsförmåga (Person & Smith 2014, ss. 11–12). 
 
I rapporten: Biologisk mångfald i urbana miljöer -Förutsättningar, fördelar och förvaltning (Persson & 
Smith 2014, ss. 12–14) beskrivs att den biologiska mångfalden och allt organiskt material är beroende 
av ekoprocesser. Ekoprocesser är en naturlig del i miljön som exempelvis kan vara att fylla på 
grundvattennivåerna och bryta ner organiskt material. Ekoprocesser är en grundförutsättning och behövs 
för att upprätthålla ett välmående ekosystem. Ekosystemet är beroende av organismer, svampar, växter 
och djur som tillför ett flöde mellan systemets olika delar men också upprätthåller och förändrar 
ekosystemet. Alla arter har olika egenskaper och påverkar omgivningen på olika sätt, därför är den 
biologiska mångfalden viktig. Biologisk mångfald ger ett varierat ekosystem och när arter påverkas av 
störningar såsom miljö- och klimatförändringar, utsläpp samt sjukdomar, så ökar förmågan för ett 
ekosystem att lättare återhämta sig efter en störning.  En mindre biologisk mångfald och utrotning av 
arter kan ge allvarliga konsekvenser för både människor och djur. Exempelvis färre pollinerande 
insekter, såsom vilda bin ger sämre skörd.  
 
Ekosystemprocesser kan direkt kopplas till mänskliga samhällen, då vi är beroende av ett flöde av 
tjänster som naturen erbjuder. Denna process av varor och tjänster från naturen kallas ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster delas in i fyra olika grupper beroende på vilken funktion de bidrar till i samhället. 
Den stödjande tjänsten, även kallad den grundläggande ekosystemtjänsten, är den tjänst som i grunden 
får naturen att fungera med näringsämnescirkulation, med bland annat fotosyntes, organismernas 
näringskedjor och vattnets kretslopp. Den försörjande tjänsten tillhandahåller livsnödvändiga resurser, 
exempelvis, trävirke, spannmål och dricksvatten. Dessa kan i sin tur omvandlas till produkter för att 
försörja samhället med bland annat mat, medicin, kläder, byggnader och tekniska varor. Den reglerande 
ekosystemtjänsten motverkar störningar och upprätthåller balans i naturen samt bistår bland annat med 
klimatreglering, pollinering och vattenfiltrering. Den kulturella ekosystemtjänsten kan nyttjas för 
motion, rekreation och turism men även användas för att skapa inspiration och kreativitet som är en 
viktig del i människans välbefinnande. Detta kan i sin tur ge bättre hälsa och ökat välmående. Även om 
de reglerande och kulturella tjänsterna skapar ett mer synligt resultat av estetiska värden exempelvis 
parker, så ska inte ekosystemtjänster ses som isolerade värden utan bidrar stödjande åt varandra. Bara 
för vissa ekosystemprocesser är mer osynliga betyder det inte att värdet är mindre. Att bevara en 
långsiktig kapacitet för ekosystemtjänster är nödvändigt för den biologiska mångfalden, exempelvis rent 
vatten. Därför ska ekosystemprocesserna med dess bidragande tjänster inte ses isolerade från varandra 
utan som en samverkande mångfunktionell process (Persson & Smith 2014, ss. 12–14). 
 
2.2.2 Sjöar och vattenlandskap 
Två av Sveriges miljökvalitetsmål berör sötvattensmiljöer. Det första miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag innebär att: ”sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas” (Naturvårdsverket 2010a, s. 29).  
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Det andra miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker innebär att: ”våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden” (Naturvårdsverket 2010a, s. 29).  

I de ovan nämnda miljökvalitetsmålen framgår det att förståelsen av ett hållbart nyttjande av 
vattenresurser och av våtmarker har ökat, för att kunna nå en hållbar samhällsutveckling. Vattnets 
kretslopp via atmosfären, grundvatten, vattendrag samt sjöar och hav är ett känsligt system, som används 
och påverkas av samhällsutvecklingen, såsom olika samhällsfunktioner, infrastruktur och bebyggelse. 
Konsekvenser från bland annat jordbruk, industri, skogsbruk och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön 
och därför är det viktigt skydda och förbättra det naturliga vattenflödet. Exempelvis har våtmarker dikats 
ur för att ge mark för odling, vilket har minskat landskapets naturliga förmåga att reglera låga och höga 
vattenflöden. De raka diktade kanterna har också lett till en filtreringsvårighet med näringsläckage och 
övergödning som sedan rinner ut till sjöar och hav. (Naturvårdsverket, 2017a, s. 14). Växt- och djurarter 
är beroende av vattendrag som får flöda fritt med en naturlig variation, detta kan stå i konflikt med olika 
samhällsfunktioner, som exempel bebyggelse nära sjöar och vattendrag. Att bevara vattenmiljöernas 
naturliga produktionsförmåga är centralt för en funktionell biologisk mångfald och för våra 
ekosystemtjänster, såsom rent vatten. (Naturvårdsverket 2016). Dessutom beräknas klimatförändringar 
medföra intensivare nederbördsmängder. Detta medför att det behövs arbetas i den lokala och regionala 
planeringen med flödesreglerande och utjämnande åtgärder (Naturvårdsverket 2017a, s. 13).  

Genom att bevara, sköta och restaurera vattendrag och våtmarker så förbättras flödesreglerande 
funktioner och tillför värdeskapande funktioner till en plats eller område. Åtgärderna bidrar till att 
förbättra vattenhanteringen men skapar också förutsättningar för naturpedagogiska miljöer, som bidrar 
till att öka förståelsen om natur och kretslopp. Det skapar också bättre förutsättningar för biologisk 
mångfald och är bland annat fortplantningsmiljö för fisk, renar dagvattnet samt är en estetisk tilltalande 
miljö som bidrar till ett varierat landskap för rekreation. Dessutom bidrar vattennära miljöer till att 
reglera den lokala temperaturen, som kylande effekt under sommaren (Naturvårdsverket 2017, ss. 14, 
16).  

2.2.2.1Våtmarker 
Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit det senaste seklet, främst har 
slättlandskapen haft störst förlust när de har omvandlats till åkrar, exempelvis i Mälardalen. Många 
växter och djur är beroende av olika våtmarksmiljöer såsom mossar, kärr, fuktängar och sumpskogar. I 
dessa våtmarksmiljöer finns 19 procent av Sveriges rödlistade arter. Våtmarker behöver skötas hållbart, 
idag är många av de kvarvarande våtmarkerna påverkade av mänskliga ingrepp vilket gör dem sårbara 
och skapar störningar i ekosystemet. Våtmarker riskerar att få en undanskymd roll och försvinna när 
tätorter byggs ut (Naturvårdsverket 2018d).    

2.2.3 Grön infrastruktur 
Den gröna infrastrukturen definieras som: “ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.” 
(Naturvårdsverket 2018b). 

Tanken med grön infrastruktur är att skydda, bevara, restaurera och återskapa livsmiljöer. Detta är en 
viktig tillgång i den lokala och regionala utvecklingen. Samtidigt behövs det en samsyn och samverkan 
i hela samhället för att skapa en bred förståelse av ekologiska sammanhang. Därför ska regeringen (prop. 
2013/14:141) från och med hösten 2018, arbeta utifrån att grön infrastruktur ska vara en naturlig del i 
samhällsutvecklingen med hjälp av regionala handlingsplaner. De regionala handlingsplanerna 
koordineras av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen och sker i samarbete med andra myndigheter. 
Såsom Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Boverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen, 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Den gröna infrastrukturen för land, vatten- och havsområden 
bidrar till och blir en naturlig del av planering och prioritering i samhällsprocesserna (Naturvårdsverket 
2018b). 

Målet med grön infrastruktur är att uppmärksamma sammanhang som tidigare varit förbisedda. Detta 
kan bidra till att biologisk mångfald bevaras och ekosystemtjänster främjas. I praktiken innebär det att 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706
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väga in naturens behov i den fysiska planeringen. På så sätt bibehålls eller stärks gröna nätverk och olika 
livsmiljöer kan länkas ihop och bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur och människor 
(Naturvårdsverket 2018b). 

2.3 Social hållbarhet 
Den sociala hållbarhetsdimensionen är ett mångtydigt begrepp, som kan användas för en rad olika 
åtgärder, där det finns olika tolkningar för vad den sociala hållbarheten innebär. En allmän definition 
för vad social hållbarhet är att samhällen och städer ska vara långsiktigt socialt uthålliga, uppnå social 
integration och sammanhållning. Boverket refererar till Helena Nordström Källström, som hävdar att 
social hållbar utveckling är ett begrepp som kan definieras både mycket brett och mycket smalt. Därför 
menar Nordström Källström att en exakt definition inte är möjlig, utan behöver sättas i sitt (unika) 
perspektiv för det som ska implementeras. Den centrala definitionen av begreppet skiftar beroende på 
vilken roll begreppet kommer till användning. Social hållbar utveckling bör ses i sitt sammanhang, både 
som en process och som ett tillstånd. Processer formar långsiktigt de sociala villkoren för framtida 
generationer, och tillstånd berör nutida konsekvenser för det sociala och ekonomiska livet (Boverket 
2010a, s. 21). En social hållbarhet handlar om allas rätt till delaktighet och deltagande som hjälper att 
förebygga sociala störningar och oro. Egenskaper som livskvalité och attraktivitet är kvalitéer för social 
hållbarhet. I staden som social arena brukar dessa kvalitéer lyftas. Det är en arena för arena för kulturell, 
social och kreativ interaktion, med ett fokus på kommersiella mötesplatser (Cars, Kalbro & Lind 2013, 
s. 9). 

2.3.1 Folkhälsan stärker samhällsutvecklingen 
Folkhälsan mäter förutsättningarna för en jämlik och jämställd fördelning och ger en bild över 
hälsotillståndet, såsom livsvillkor och levnadsvanor. Det innebär att folkhälsan inte bara ska vara så god 
som möjligt, utan också vara jämlikt fördelad i samhället. Generellt har folkhälsan i Sverige utvecklats 
positivt för befolkningen. Hälsa och förutsättningarna ser olika ut för olika grupper och individer i 
samhället. Olika faktorer påverkar förutsättningarna för hälsan såsom ekonomiska- och sociala 
förutsättningar, infrastruktur och utbildning. Alkohol och tobak har negativ effekt på hälsan, men även 
fysisk aktivitet och kost påverkar levnadsvanorna. Centralt för hållbar samhällsutveckling är god 
folkhälsa och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2016). 
Folkhälsans syfte är att främja och förebygga ohälsa. Detta uppnås genom en god och jämlik hälsa 
integrerat i samhällsutvecklingen.  I Agenda 2030:s arbete, mål 3 berör hälsa och välbefinnande och ses 
som: ”en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra 
till samhällets utveckling” (Regeringen 2017). Syftet med mål 3 i Agenda 2030 är: “att säkerställa att 
alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar” (Regeringen 
2017). Arbetet med Agenda 2030 bidrar till att förstärka behovet av att arbeta långsiktigt integrerat mot 
en hållbar samhällsutveckling, där de globala målen omsätts, både nationellt såväl till regionalt och till 
lokalt perspektiv för en effektiv och hållbar process (Folkhälsomyndigheten 2018). 
 
2.3.2 Folkhälsa och ekosystemtjänster 
I Naturvårdsverkets rapport Argument för ekosystemtjänster framgår det att ekosystemtjänsterna är 
grund för människor välfärd, men att i flera samhällsbeslut är tjänsterna många gånger osynliga. Fast 
forskning, statistik och studier upprepade gånger visat att ekosystemtjänsterna bidrar till människors 
välbefinnande och välfärd samt att en tillgång till natur- och parkområden ger ökad folkhälsa 
(Naturvårdsverket, 2017 a, s. 5). Rapporten har som utgångspunkt att folkhälsan i Sverige överlag, har 
en positiv utveckling men att allt fler människor drabbas av folksjukdomar från en allt mer stillasittande 
livsstil, såsom övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Detta medför att det 
skapas problem och ger kostnader, både för den enskilde och samhället. Vidare förklarar 
Naturvårdsverket att det finns forskning som visar att stressrelaterade sjukdomar såsom psykisk ohälsa, 
men också värk fortsätter att öka. Samtidigt visar forskningen, att vistas i parker och naturmiljöer främjar 
både den fysiska och psykiska hälsan, vilket bidrar till reducerad stress och förbättrat immunförsvar. 
Samma forskning visar bland annat att redan efter fem minuters skogspromenad ges positiva 
förändringar i kroppen med sänkt puls och blodtryck. Människors hälsa främjas genom att tillvarata 
grönytor menar Naturvårdsverket. Behov finns att bevara, utveckla och att skapa grönytor samt att 
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tillgången till natur- och parkmiljöer i tätortsnära områden ska främjas, vilket bidrar till positiva 
hälsoeffekter för de som bor och arbetar i området (Naturvårdsverket 2017a, s. 28).  
 
2.3.3 Formgivning och gestaltning 
Formgivning och gestaltning har möjligheter att binda ihop de miljömässiga, sociala och ekonomiska 
perspektiven för en plats eller område beroende på hur platsen utformas.  En väl utformad plats medför 
en god livsmiljö för människor som vistas och använder platsen. Likaså kan en dåligt utformad plats 
medföra att invånare flyttar eller att skadegörelse uppkommer. Därför har platsens formgivning 
betydelse, och bidrar till att lösa vår tids utmaningar med bland annat utanförskap, segregation och 
miljöproblem. Därför är arkitekturen en demokratifråga. En god livsmiljö gynnas av att utformningen 
omsorgsfullt utgår från platsens förutsättningar och dess kvaliteter, för att nå en långsiktig hållbarhet. 
Processen gynnas av samverkan och delaktighet mellan tjänstemän, politiker och invånare. Invånarna 
har exempelvis värdefull kunskap om hur en plats används. På så sätt kan ett bra beslutsunderlag fattas 
för en bättre helhetsmiljö. Genom att ha tilltalade lösningar och utformningar så vårdas platsen när 
användaren är i fokus, vilket bidrar till god långsiktig ekonomi. Dessutom används platserna över lång 
tid, vilket medför att de behöver förändras och anpassas efter nya behov med hänsyn till det förflutna. 
Tidsdimensioner i arkitektur gör att det är lättare att förstå vår samtid och skapar en atmosfär till platsen 
(Boverket 2018). 
 
2.4 Ekonomisk hållbarhet 
Christer Sanne skriver i sin rapport: Hur vi ska leva hållbart 2030 att den ekonomiska hållbarheten 
allmänt tolkas som en fortsatt ekonomisk tillväxt. Tolkningen kopplas till att Brundtlandkommissionen 
hävdar att den ekologiska hållbara utvecklingen går hand i hand med ekonomiska tillväxten. 
Definitionen av ekonomisk hållbarhet förklaras av Sanne som en integrerad del av de tre 
hållbarhetsdimensionerna, som innebär att använda, vårda och underhålla resurser både de mänskliga 
och materiella. På så sätt skapas långsiktiga hållbara värden, via återvinning, återanvändning och bättre 
nyttjande från förnyelsebara resurser och de resurser som inte är förnyelsebara, där både framtida och 
nutida generationers behov tillgodoses. De mänskliga behoven får inte tillgodoses på bekostnad av 
livsförsörjande natursystem. Sanne förklarar att i dagens samhälle har den ekonomiska tillväxten gett 
oönskade sociala förhållanden och den ständiga tillväxten är inte av god kvalité, vilket har medfört 
miljöproblem och ekonomiska orättvisor (Sanne 2012, ss. 19–20). 
 
Sanne vill se en livsstilsomställning för nå en hållbar utveckling, och diskuterar strategier för hållbar 
konsumtion genom en social samhällsförändring med nya beteenden med ett lägre och ändrat 
konsumtionsmönster. Men att också att skapa mer tid för återhämtning genom att frigöra tid och ändra 
rådande norm inom arbetstid, som att förvärvsarbeta en fjärdedel mindre än i dag, för att på så sätt nå 
en hållbar utveckling till år 2030. I rapporten framgår det att mer tid skapas till bland annat utåtriktade 
samhällsinsatser, så kallade ideella insatser såsom fritidsverksamhet, föreningar och politiskt arbete. 
Därmed bidrar den nya fritiden till tid för återhämtning och att utvecklas utanför lönearbetet. Detta 
innebär att vardagsmönstret i tidsrummet förändras och förskjuts och bidrar till sociala vinster när mer 
tid skapas, som kan användas till att umgås med nära och kära eller till motion och rekreation. Den nya 
fritiden kommer dessutom öppna upp möjligheter att ta hand om sina ägodelar, genom att reparera samt 
vårda dem istället för att konsumera nya. Men kan även bidra till mer tid att laga mat från grunden och 
skapa bättre förutsättningar för att odla egen mat. I slutändan bidrar den nya fritiden till lägre 
samhällskostnader och en ökad folkhälsa, dessa insatser kan hjälpa till att nå en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling (Sanne 2012, ss. 89–90). 
 
2.4.1 Ekonomisk tillväxt 
Naturvårdsverket och NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket) har tillsammans skapat 
idéskriften Ekologiskt hållbar tillväxt, där de belyser hur regeringens mål utifrån ekologisk utveckling 
kan förenas med en ekonomisk tillväxt. Texten ska vara underlag för diskussion och ge inspiration kring 
frågor angående hållbar tillväxt och utveckling. I texten förklaras att tillväxtpolitik ska ta miljöhänsyn 
men också att miljöpolitiken ska ha tillväxthänsyn. Regler och skatter behöver utformas med 
miljöhänsyn, så att dold miljöbelastning synliggörs för att kunna främja hållbara konsumtions- och 



9 
 

produktionsmönster. Även att en materiell tillväxt kommer behövas i framtiden för att exempelvis kunna 
tillverka resurseffektiva varor. Därmed är det viktigt att tillväxt och hållbar utveckling inte ses som 
varandras motsatser, utan det är självaste innehållet i tillväxten är det som avgör om tillväxten är 
långsiktigt hållbar eller inte, då är det miljön som sätter de yttre gränserna och inte tvärtom 
(Naturvårdsverket 1999, s. 29). 

2.4.2 Den cirkulära ekonomin är samhällsnyttig 
Jordens resurser förbrukas som aldrig tidigare, detta kopplas främst till ökad mänsklig utbredning med 
ett ökat globalt handelsmönster. Ett nytt sätt att handskas med de uppstådda problemen är att applicera 
en hållbar utveckling med en ekonomi uppbyggd på ett kretsloppsperspektiv (Naturvårdsverket 2017 b). 
Det mål som Sverige har störst utmaningar att nå, är generationsmål 12, säkerställa hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. Sveriges rådande konsumtionsmönster påverkar klimatet och 
miljön negativt, både nationellt och globalt men kan även påverka människors hälsa. Bland annat har 
Sverige ett högt konsumtionsmönster kopplat till livsstil och materiell standard som berör bland annat, 
shopping, livsmedelsförbrukning, boende och transporter. Dessutom är kraven från Sverige svaga vid 
internationell verksamhet. Som exempel produceras och konsumeras produkter från länder med lägre 
miljökrav, hållbarhetskrav och sämre arbetsförhållanden än i Sverige. En cirkulär ekonomi och 
biobaserad ekonomi innebär en resurseffektiv användning, återvinning och återanvändning av material 
och produkter samt hitta nya innovativa lösningar för att tillvarata jordens resurser hållbart. Cirkulär 
ekonomi syftar till ekonomi byggd på ett kretslopp, medan en biobaserad ekonomi härleds till att 
ekonomin är uppbyggd på biologiska material, men utesluter fossila material. Den cirkulära ekonomin 
har varit föremål för statlig utredning och visar att ett skifte bort från linjär till cirkulär ekonomi hjälper 
att samverka och stärka näringsliv och miljöpolitiken. I handlingsplanen för Agenda 2030 ses detta som 
ett viktigt verktyg för att nå en hållbar utveckling vilket gör omställningen mer aktuell än någonsin 
tidigare. Denna omställning är en långsiktig samhällsomställning som kräver samverkan och 
kraftsamling för att öka och främja ekonomins cirkulära lösningar, därför är det betydelsefullt att alla 
samhällsaktörer bidrar. En cirkulär ekonomin skulle innebära att samhällets kretslopp värnas, 
resurseffektiva lösningar och hänsyn till miljön samt till de sociala aspekterna kommer skapa efterfråga, 
som vidare kommer ställa krav på och generera nya hållbara affärsmodeller. Detta skapar en gynnsam 
ekonomi med en långsiktig hållbar samhällsutveckling (Regeringen 2016, ss. 49, 93–95).   
 
2.4.3 Näringslivet centralt för en hållbar välfärd 
Näringslivet är centralt för en hållbar välfärd och för den ekonomiska utvecklingen, där skapas 
arbetstillfällen och kapital för investeringar samt bidrar till innovation av varor och tjänster i samhället. 
Däremot behöver denna näringslivsutveckling ske inom ekosystemets ramar som människan är 
beroende av. Svenska näringslivet har stort intresse av Agenda 2030, då de anser att verksamheter som 
implementerar hållbar utveckling i företagsverksamhet skapar en starkare konkurrensfaktor. 
Näringslivet ser positivt till hållbara affärsmöjligheter, det bidrar till att de är pådrivande och engagerade 
mot hållbar utveckling. Sådan anpassning syns och skapar synergieffekter till andra delar av samhället, 
såsom intressenter inom besöksnäringen. Exempelvis turism och friluftsliv ser ett ekonomiskt hållbart 
mervärde av denna affärsutveckling. Att utveckla affärsmodeller som utgår från ekosystemets ramar och 
den sociala hållbarheten finns, som exempel naturturism som förstått mervärdet och möjligheterna samt 
har tillvaratagit det hållbara affärskonceptet. Att hitta och skapa hållbara affärsmodeller inom 
näringslivet som utgår från, och integrerar med värdet av den ekologiska och sociala hållbarheten behövs 
för att det bidrar till attraktiva innovationer och affärsmodeller (Regeringen 2016, ss. 96–97).  
 
2.4.4 Naturturism  
Naturturism har ingen officiell definition men syftar till att stärka lokalsamhället både ur ett socialt och 
ekonomiskt perspektiv på naturens villkor. Naturturism stimulerar till friluftsliv och natur- och 
kulturturism, både för de som bor i området, men också besöksnäringen i ett regionalt- och nationellt 
perspektiv. Det naturturismen gör är att skapa förståelse, ger kunskap om natur- och miljövård, men 
också upplyser om att hänsyn ska tas till eventuellt slitage som besökstrycket kan ge, även till transport 
och resursanvändning för det berörda området (Naturvårdsverket 2018c).  

http://www.regeringen.se/49ba4d/contentassets/1a2de8e7c90747a9b2c96081ceed7c58/i-riktning-mot-en-hallbar-valfard.pdf
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3. Exempel på hållbara åtgärder inom samhällsplanering 
Hållbar utveckling och samhällsplanering är två områden som tillsammans är väl utforskat. När vi 
studerat ämnet har vi upptäckt att så gott som samtliga av Sveriges kommuner har någon aspekt av 
hållbarhet som kan appliceras på någon strategi eller plan, som exempelvis översiktsplaner och 
detaljplaner. En aspekt som blir tydlig när hållbar utveckling inom samhällsplanering studeras, är att det 
i många kommuners enbart är fokus på en av dimensionerna inom hållbar utveckling. En annan del som 
inte allt för sällan visar sig inom hållbar samhällsplanering, är att hållbar utveckling enbart nämns inom 
övergripande planer. Där det främst beskrivs att verksamheten ska sträva eller verka för en hållbar 
utveckling. En kommun som tagit hållbar utveckling på allvar och implementerat direkta åtgärder och 
dessutom arbetar efter samtliga dimensioner av hållbar utveckling i samhället är Växjö. Kommunen 
blev utsedd till vinnare av European Green Leaf 2018, på grund av att kommunen har verkat för bättre 
miljö, grön tillväxt båda dessa i samverkan med samhället. 
 
En anledning till att Växjö blev utsedd till vinnare av European Green Leaf Award 2018, är på grund av 
kommunens arbete med fossilbränslefritt Växjö. Ett arbete som bedrivits i Växjö sedan 1996, då 
kommunen beslutade att satsa på närproducerad och förnyelsebar fjärrvärme. Detta har bidragit till att 
de fossila utsläppen i kommunen har minskat med 58 procent mellan 1999 och 2015, trots att 
kommunens befolkning ökat under samma period. En annan aspekt som är viktig för Växjös 
hållbarhetsarbete är att det sker i samverkan med andra aktörer, såsom universitetet i Växjö, företag och 
organisationer inom kommunen. Som exempel på samverkan har kommunen ihop med ovan nämnda 
aktörer under en vecka i mars, Earth Week, där fokus riktas mot framtidsfrågor och miljöfrågor. Växjö 
har dessutom tagit fram ett hållbarhetsprogram, där syftet är att implementera Agenda 2030:s globala 
mål i ett lokalt perspektiv. En viktig del av hållbarhetsprogrammet är att minska konsumtionen på 
individnivå. Utifrån ovan nämnda perspektiv kommer Växjö till viss del att utgöra en förebild för fortsatt 
arbete med goda exempel på hållbar samhällsplanering (Växjö kommun 2018). 
 
3.1 Hållbar samhällsplanering  
Under 2015 fick Boverket i deras regleringsbrev uppdrag att sammanställa förslag till konkreta och 
uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering. Sammanställningen ska innehålla nationella 
mål, planer och program relevanta för fysisk samhällsplanering, dessutom ska särskilt fokus riktas mot 
jämställdhetsperspektivet. Själva syftet med uppdraget är att ta fram tillämpliga mål inom hållbar fysisk 
samhällsplanering, där det ska vara möjligt att studera resultaten av den satta nationella politiken inom 
samhällsplanering (Boverket 2015, s. 8). 
 
Förslaget som Boverket tar fram innehåller sju mål inom fysisk samhällsplanering och som enligt 
förslaget ska ersätta dagens drygt 100 mål. De framtagna målen är en sammansättning av de drygt hundra 
målen, delar av Plan- och bygglagen och Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Dessa mål medverkar 
tillsammans till en struktur, där effekterna av den hållbara fysiska samhällsplaneringen ska vara möjliga 
att mäta. Målen ska bidra till att garantera en långsiktig god livsmiljö, för människor oavsett ålder och 
kön. Nedan följer en kort beskrivning av samtliga sju mål (Boverket 2015, ss, 10–12). 
 
• Bostäder efter människors behov: utbudet av bostäder ska styras utifrån människors behov. 
Tillgången till bostad och boendemiljö av god kvalitet ska vara likvärdig. 
 
• Attraktiva livsmiljöer: utformningen och gestaltningen av alla inne- och utemiljöer ska anpassas så 
att jämställdhet, trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och social sammanhållning främjas. 
 
• God tillgänglighet i vardagen: bebyggelsen och infrastrukturens placering och användning ska 
bidra till en god tillgänglighet i vardagen, som är både miljö- och hälsofrämjande. 
 
• Bättre resurshushållning: anpassa byggnaders, infrastrukturs och energiproduktions påverkan 
utifrån hälsa, klimat och miljö. Dessutom sträva efter förnyelsebara råvaror. 
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• Långsiktig livsmedelsförsörjning: säkra dricksvattenförsörjningen och jordbruksmarken i ett 
långsiktigt perspektiv.   
 
• En funktionell grönstruktur: prioritera blå och gröna strukturer, dessa kan förse människan och 
ekosystemet med värden och tjänster, såsom ekosystemstjänster. 
 
• Färre olyckor: placering och användning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna platser ska vara 
utformade för att förhindra att både människor och egendom riskerar att komma till skada (Boverket 
2015, s. 15). 
 
3.2 Planera för pollinerare  
I Alingsås kommun lyfter de frågan om pollinering i samhällsplaneringen. Kommunen vill göra livet 
enklare för fjärilar, humlor och bin. Eftersom de pollinerande arternas situation är ansträngd, där vissa 
av arterna är utrotningshotade, vilket kan påverka balansen i ekosystemet negativt. Pollinerande insekter 
är en nyckelart, vilket betyder att de behövs för att växterna på jorden ska kunna fortplanta sig, 70 till 
80 procent av alla växter är beroende av just insektspollinering. 

Kommunen vill se hållbara åtgärder i den fysiska planeringen för att främja pollinering, då 
förutsättningarna för pollinering har blivit sämre.  De tar ett exempel från jordbruket och stadens roll 
för pollinerare. Jordbrukets utbredning skapar dålig variation av pollen och nektar, vilket leder till 
näringsbrist för pollinerare. Dessutom medför bekämpningsmedel i jordbruket ökad dödlighet och sämre 
fortplantningsförmåga för pollinerare. Kommunen framhåller att pollinerare i stadsmiljö har varit mer 
välmående än de i jordbrukslandskap, där utvecklingen av hållbara städer har lett till bättre 
förutsättningar för pollinerare.  För att odling i städer ska fungera är det nödvändigt med biologisk 
mångfald, där pollinerare hjälper till med denna ekosystemtjänst och är en viktig del för den hållbara 
utvecklingen. 

Parker och plantage ska gynna pollinerare. Ett utbud av mycket nektar och pollen skapar bra föda till 
pollinerare. Växtligheten ska vara utformad för att ge maximal föda under längre perioder. Platsen 
Plantaget är en av Alingsås stadsparker som arbetar för dessa kriterier. Det Alingsås kommun vill göra 
är att utveckla variation av gröna miljöer och naturtyper för att uppnå biologisk mångfald. Det behövs 
skapas allmän medvetenhet, där det lyfts att pollinerare är av högt värde för att skapa en god 
samhällsutveckling. Positiva effekter av pollinering, såsom koloniträdgårdar och privata trädgårdar 
behöver synliggöras, då de är boplats för humlor, bin eller är värdväxter för fjärilslarver (Alingsås 
kommun u.å.).  

3.3 Vegetation en viktig del i samhällsplaneringen   
Växjö kommun menar i deras trädprogram (2015, s. 36) att fruktträd och bärbuskar kan ge staden och 
dess omgivning en extra dimension. Dels syftar det till trädens rika blomning och dels till den frukt det 
ger. Kommunen har under en tid planterat fruktträd på offentlig mark, detta är något som kommunen 
ser positivt till och bör fortsätta med. Dock finns det ett antal aspekter att ta hänsyn till när det gäller val 
och placering av fruktträd. För det första bör platsen för trädet tas i beaktning, då det finns risk att platsen 
blir nedskräpad av fallfrukt och därmed ökade driftkostnader. För det andra ökar driftskostnaderna 
generellt med fruktträd, då de behöver mer omsorg än ett vanligt träd. Valet av fruktträd är viktigt utifrån 
kvalitetssynpunkt. Dels bör träd som ger frukt, först när det står på en stabil grund premieras och dels 
bör träd i offentlig miljö vara av sådan art, så att träden inte riskerar att ta skada ifall någon får för sig 
att klättra i träden (Växjö kommun 2015, s. 36). 
 
3.4 Motion och träning 
I uppsatsen Planering och gestaltning för träning och motion (Höij 2011) hänvisas till arkitektfirman 
Transform, som 2002 fick i uppdrag att ta fram förslag för Hassle Bakker. Platsen är en förort till Århus 
i Danmark och består av tre kullar uppbyggda av cirka 1 miljon m3 överskottsjord. Total storlek på 
platsen är ungefär 16 ha, fördelat mellan cirka 1 km i längd och ungefär 160 m i bredd. Platsen framstod 
som ett överblivet urbant landskap, beläget som en barriär mellan två områden för bostäder. Transform 
lät medborgarna ingå i processen, där de fick möjlighet att komma med önskemål gällande platsens 

https://www.alingsas.se/sites/default/files/skylt_pollinerare_plantaget_rev_4_mb.pdf
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utformning. Idéerna som framkom var spretiga, vilket fick arkitekterna att släppa tanken om en enhetlig 
idé för alla tre kullar, istället kom var och en av backarna att utvecklas som fristående element. Tanken 
var att en variation av faciliteter skulle skapas, för att så mycket av medborgarnas förslag som möjligt 
kunde uppfyllas. Iden blev utifrån medborgarnas förslag och arkitekternas idéer att utforma kullarna 
med olika topografiska, materiella och rumsliga skillnader. Detta skulle i sin tur ge diversifierat utbud 
av aktiviteter som fler utövare kan ta del av (Höij 2011, s. 30). 
  
Den första kullen går under namnet Spiralen, på grund av utformningen. Tanken är att motionärer ska 
börja i nedersta änden vid en av backens sidor, därefter färdas mot toppen i en spiralformad bana. När 
toppen är nådd tar en annan spiralformad bana vid, vilket medför att motionären inte behöver ta samma 
väg ned. Vägarna leds runt hela toppen, vilket ger en visuell upplevelse genom en panoramavy av 
platsen. Toppen av kullen är utjämnad i olika nivåer. Den andra kullen, med namnet Bergskammen är 
utformad med en topp med 250 meters bredd. Kullens bredd och höjd bidrar till att flera aktiviteter kan 
lokaliseras på samma plats. På den västra sidan av kullen finns möjligheter för skidor, orientering, 
mountainbike och terränglöpning. På kullen finns det även stigar med varierande utformning, vilket ger 
varierad svårighetsgrad och högre tillgänglighet. Vid stigarna skapas utrymme för stretching och vila. 
Runt om stigarna finns växter och blomsterlökar planterade. Den tredje och sista kullen, är benämnd 
som Platån. Kullen är utformad med hårdgjorda ytor, vilket möjliggör för aktiviteter som kräver dessa 
ytor. Vissa delar av kullen är markerad, där instruktioner ges för vilken aktivitet som är lämplig. Som 
exempel på aktivitet är platsen utformad för freestyle, där det har arrangerats tävlingar inom aktiviteten 
(Höij 2011, s. 30). 
  
 
3.5 Odling skapar möjligheter 
Det sociala företaget Macken har ihop med Växjö kommun startat odlingsprojektet Ekobacken. Projektet 
är en central mötesplats i staden, där ekologiska grönsaker och blommor odlas. Projektets syfte är att 
inspirera till odling och att möjliggöra kunskapsutbyte inom odling. Dessutom har arbetstillfällen 
skapats och för närvarande finns det fem halvtidsanställda odlare och en projektledare. Förutom de 
anställda ska andra aktörer ges möjlighet att odla, målet är att få en diversifierad form av odling. Som 
exempel på andra aktörer finns det näringslivslotter (affärer och butiker får möjlighet att hyra lotter), 
odlingslotter som är till för försäljning i anslutande butik vid Ekobacken samt kollektivodling. Den höga 
kvaliteten har bidrag till att Ekobacken blivit väl ansett, dessutom är den estetiska utformningen ett 
uppskattat inslag (Stadsbruk 2016, s. 19). 
 
Ett annat socialt projekt som bedrivs av Växjö, är arbetet vid Knutsgården i utkanten av staden. 
Knutsgården är ett kommunägt torp omgärdat av lantlig miljö. Sedan 2015 har ett arbete med en 
odlingsgrupp bedrivits vid torpet med inriktning till ungdomar med psykisk ohälsa. Odlingarna finns 
dels i det fria och dels i ett växthus på 40 m2. När odlingssäsongen är över tar kommunen in grisar som 
hyrs in av en bonde, för att förbereda jorden inför kommande odlingssäsong. Alla grönsaker som odlas 
på Knutsgården hamnar hos en restaurang inom kommunens verksamhet. Inom Växjö kommun finns 
det dessutom ett antal mindre projekt, där föreningar får möjlighet att hyra kommunägd mark för odling. 
En inventering pågår i kommunen för att identifiera nya odlingsområden, som kan komma till 
användning för boende i närområde, helst i anslutning till områden med lägenheter (Stadsbruk 2016, s. 
19). 
 
3.6 Trygghet  
Malmö kommun har anpassat utformningen vid Kroksbäcksparken i Hyllie, för att platsen ska upplevas 
som ett tryggt stråk och attraktivt fritidsområde. När de senare implementerade åtgärderna planerades 
ansågs området vara ett viktigt promenad- och pendlarstråk till den nya Citytunneln i Malmö. 
Kroksbäcksparken omfattar ett område bestående av en 27 ha yta i sydvästra Malmö. Till stor del var 
utformningen av platsen tillkommen under 1980-talet, då mycket av vegetationen planterades. Med 
tiden föll platsen allt längre ned i prioriteringsordningen, då träd och buskar tilläts växa i allt högre 
omfattning. Även rekreationsytor, såsom tennisbanor och lekplatser, blev allt mer slitna och förfallna. 
När projektet med citytunneln planerades, sågs parken som en viktig pendlarstrecka. Därför påbörjade 
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Malmö kommun en undersökning om hur platsen upplevdes. I undersökningen framgick det att 
Kroksbäcksparken i Hyllie blev allt mer förfallen och igenväxt, därmed uppstod en otryggkänsla och 
platsen blev för besökarna en barriär. Dessa otryggskänslor framkom främst på kvällen, då belysning i 
parken var alldeles för dålig. Detta medförde att människor ogärna vistades i parken under kvälls- och 
nattid (Boverket 2010b, s. 85). 
  
Som åtgärder för att få fler människor i parken och öka tryggheten beslutade kommunen att buskarna 
och träden i parken skulle gallras, större ytor skulle öppnas upp och belysningen längst gång- och 
cykelvägar skulle förbättras. Ytor som upplevdes som hotfulla blev upplysta. I Samarbete med en 
konstnär byggde Malmö kommun en puckelbollplan på en av ytorna som öppnades upp vid gallringen. 
Planen har blivit ett populärt inslag och används frekvent av både barn och vuxna. Planen är utformad 
med en mjuk upplysning under hela kvällen och natten, belysningen kan vid ett knapptryck av utövaren 
öka, då strålkastarna tänds. Förutom att belysningen bidrar till ökad trygghet, ger upplysta platser, som 
exempelvis puckelbollplanen en bra orienteringspunkt som besökare kan se och lokalisera sig utifrån. 
De gamla slitna lekplatserna togs bort och ersattes med en ny och större lekplats med äventyrstema. 
Åtgärderna som kommunen implementerat i parken har mottagits positivt av besökare. Nästa steg i 
projektet är att utforma tydliga och inbjudande entréer till parken. Kommunens målsättning är att parken 
upplevs som levande och trygg, där det är besökare under dygnets alla timmar (Boverket 2010b, s. 85). 
 
3.7 Teknisk utveckling 
Den nya stadsdelen Kongahälla i Kungälv ska generera mer el än den förbrukar och all användning av 
energi ska vara förnyelsebar. Målet med stadsdelen är att utgå från social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet. Platsens läge och utformning ska bidra till att länka samman stadens olika delar och upphäva 
motorvägens barriäreffekt. 
 
Den sociala stadsdelen ska ha blandade boendeformer med många mötesplatser, där kommunen vill 
stärka småstadslivets fördelar med korta avstånd till service och kultur samt till rekreationsområden. 
Exempelvis satsar kommunen på strövgator med ett tydligt fokus och prioritering för de gående. I den 
ekonomiska och miljömässiga stadsdelen är byggnaderna energilevererande, genom att producera mer 
el än vad som förbrukas under ett år Kommunen satsar på lågenergihus, värmeåtervinning och 
fjärrvärme i byggnaderna, exempelvis ska vitvarorna vara fjärrvärmedrivna. Dessutom ska det finnas 
solelanläggning på handelsanläggningarnas tak och fasader och vara en del av byggnadens gestaltning 
samt bidra till visualisering för området (Boverket 2012, s. 22). För de boende i området är det stort 
miljöfokus. Med närhet till resecentrum och tillgång till bilpool, men också innovativa lösningar såsom 
automatiserat sopsugssystem för bostäder, som transporterar avfallet från hushållen direkt till en 
miljöanläggning. Förutom att det skapar en kostnadseffektiv och effektivare avfallstömning så frigörs 
yta i bostadsområdet, och tunga transporter behöver inte längre vistas på området (Kungälvs kommun 
2017).  
 
3.8 Rutan 
Mitt i stadskärnan Värnamo kommun finner vi konstverket Rutan skapad av Kalle Boman och Ruben 
Östlund. I samarbete med konst- och designmuseet Vandalorum i Värnamo. Vandalorum förklarar 
rutan följande: 
 

”Rutan, en vitmarkerad kvadrat placerad i det offentliga rummet, är en plats där 
gemensamma rättigheter och skyldigheter råder. Till Rutan kan vi gå om vi behöver 
hjälp, när någon står i den är det vårt ansvar att söka kontakt och försöka hjälpa till. I 
Rutan kan vi lämna ifrån oss våra ägodelar, i den får vi inte stjäla.”  

 
(Vandalorum 2015) 

 
Rutan är en permanent kvadrat på 3,14 gånger 3,14 meter och är anlagt på torget Flanaden, och är 
stenbelagd med vita gatstenar i två rader med en ljusslinga i mellan. Den konstnärliga gestaltningen har 
lockat hundratals besökare och fått internationell uppmärksamhet, och utöver originalet i Värnamo, 

http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/pagaende-byggprojekt/kongahalla/bakomkulisserna/bilpool-och-sopsug-snart-verklighet-pa-kongahalla/
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finns det två i Norge. Skaparna Boman och Östlund vill med den konstnärliga gestaltningen påminna 
om vår värdegrund. Rutan ska vara en frizon och beskrivs som en ”materialisering av FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna” (Värnamo kommun 2017, s. 2) och ska påminna oss om vår roll om 
ansvarstagande och om tilliten till våra medmänniskor. Ett resultats som blivit är att den används som 
mötesplats för Värnamoborna i det offentliga rummet och en symbol för medborgarmakt. Den används 
för manifestationer, såsom indragna bidrag för funktionshindrade. Det är också en plats att samlas kring 
vid en tid av sorg, såsom Terrordådet i Stockholm där tända ljus och blommor placerades. Även 
förlovningar och enskilda tack har Rutan använts till (Värnamo kommun 2017, ss. 1–4). 
 
3.9 Naturum ett besökscentrum 
Naturum är ett skyddat namn och namnet ägs av Naturvårdsverket. Det innebär att Naturvårdsverket är 
de som bedömer och godkänner naturumanläggningarna, som drivs av länsstyrelse, kommun eller en 
stiftelse. Naturum är en verksamhet med aktiviteter vars funktion är att uppmuntra besök till ett visst 
naturområde. Syftet för besökaren är att naturum ska agera port ut till naturen, där det finns möjlighet 
att lära sig mer om djur, växter och geologi samt områdets kulturhistoria. 

Ett kännetecken för naturumbyggnaderna är att de är kända för sin unika arkitektoniska formgivning, 
som blivit nominerade till flera olika arkitekturpriser. Tanken är att naturums arkitektur ska locka till 
besök, och att verksamheten och byggnaderna med dess formgivning ska samspela med omgivande 
natur. Samtidigt ska byggnaderna ha låg energiförbrukning och materialvalen ska vara miljöanpassade. 
I hela Sverige finns det idag 33 naturum. Tanken med naturums verksamhet är skapa en plats för att 
besökaren ska kunna lära mer om natur och miljö. Dessutom erbjuds aktiviteter, besöksplatser och 
upplevelser. Men även ge råd om utflyktsmål och om vandringsleder (Naturvårdsverket 2018a).  

 
3.9.1 Vattenriket i Kristianstad kommun 
För att inspirera och utveckla naturums verksamhet, delades priset ”Årets Naturum” ut under åren 
2011–2015, där bland annat Vattenriket i Kristianstads kommun blivit “årets Naturum”. 
Naturvårdsverket motiverar utnämnandet med följande: 

”Ett naturum som berättar om mal och pilgrimsfalk, samtidigt som staden vid vattnet är i fokus. 
Man lyckas väva in hela biosfärområdet i naturums verksamhet på ett enastående sätt. Med en 
stor känsla för tillgänglighet och med besökaren i centrum är naturum Vattenriket både 
upplevelserikt, lärorikt och besöksrikt! 

Med skärpt blick för vad Vattenriket behöver och lyhördhet för vad besökarna vill ha 
kommunicerar naturum Vattenriket via nya kanaler och tar emot besökarna med öppna armar. 
Naturum uppmuntrar till besök, naturkontakt och upplevelser i Vattenriket – och fungerar 
samtidigt som inspiration och stimulans för personal på andra naturum. 

Naturum Vattenriket är tillgängligt, välkomnande och håller en hög kvalitet som ett av landets 
29 naturum. Naturum är porten till Vattenriket!”  

(Naturvårdsverket 2017c)  

Området Vattenriket i Kristianstad kommun är ett unikt våtmarksområde, som har en rik och varierad 
natur och har blivit utsedd till ett biosfärområde av FN-organet Unesco. Det innebär att Vattenriket är 
ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Idag finns det ungefär 700 biosfärområden i hela värl-
den, varav fem ligger i Sverige. Ett biosfärområde innebär att landskapets värden ska bevaras, utvecklas 
och stödjas. Vattenriket drivs av Kristianstads kommun, som med verksamheten vill visa att utveckling 
och bevarande är sammankopplade. Vattenrikets motto lyder: ”Bra för natur och människa” 
(Kristianstad kommun 2016, s. 4). Genom samverkan, lärande och delaktighet ska samspelet mellan 
människor och natur stärkas. Kommunen vill se en attitydförändring kring hållbarhet, därför bygger 
Vattenrikes verksamhet på att verka i samklang med de tre hållbarhetsdimensionerna. Kommunen vill 
tillsammans med markägare, föreningar och företag ta fram hållbara lösningar och på så sätt kan 
landskapet omsorgsfullt bevaras och nyttjas. Bland annat anlägger kommunen våtmarker för att skapa 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/
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ett välfungerande ekosystem och för att klara klimatförändringar bättre. Detta kan i sin tur skapa en 
besöksnäring som medför att fler får uppleva naturen, vilket bidrar till att stärka värdet av naturmiljöer. 
På platsen kan besökare ta del och nyttja fågeltorn, utemuseer och stigar, där finns även en restaurang 
med lokalproducerad och ekologisk mat efter säsong, utställningar och möteslokal. Besökscentret 
informerar om Unescos biosfärområde och hur det främjar samspelet mellan natur och människa. Ett 
exempel på hur Kristianstad driver biosfärsarbete, är deras arbete med tranor är Vattenrikets Trangrupp. 
De driver arbete som både gynnar lantbrukare, tranor och skådare. Trangruppen har då tagit fram 
lösningar för att minimera skadorna för böndernas åkrar samtidigt som tranorna får tillgång till föda. 
Det som sker är att bönderna sprider korn och vete på ett fält i Naturreservatet och då lämnar tranorna 
de nysådda åkrarna ifred, samtidigt blir platsen lämpad för fågelskådning. Vattenrikets Trangrupp visar 
hur lantbrukare, tjänstemän och fågelintresserade samverkar kring tranor för att hitta lösningar som ger 
nytta på flera olika sätt (Kristianstad kommun 2018).…………………………………………………..  
 

Det Kristianstads kommun vill göra i Vattenriket är att skapa hållbar stadsutveckling med turism på 
naturens villkor, de arbetar för ett friskt ekosystem, för att på så sätt främja en artrik närnatur. Området 
har ett unikt växt och djurliv, här lever 20 procent av de arter som är hotade i Sverige, såsom sandödlan, 
månhornsbaggen och fältpiplärkan. En annan viktig del i arbetet är att stödja flödet av information för 
området, på så sätt uppmuntras vistelse och skapar förutsättningar för en god besöksnäring. Exempelvis 
används hemsida, informationstavlor, vägskyltning och ledmarkering men också ljudguider som 
avlyssnas via mobilen. Det Vattenriket med dess naturum ska göra, är att utvecklas och drivas med fokus 
på välmående, jämställdhet och vara långsiktigt hållbar. Ekonomin ska utvecklas tillsammans med 
biosfären och naturens nyttor ska utveckla möjligheten till hållbart friluftsliv. Det hållbara friluftslivet 
ska ha god tillgänglighet, och uppmuntra till fysisk aktivitet. Naturen ska också användas för hälsa och 
välmående. För att nå målen med en god hållbar utveckling, betonar kommunen att området behövs 
drivas och utvecklas i samverkan med markägare, organisationer och myndigheter, på en lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Exempelvis: företagare, allmänhet, lärosäten, tjänstemän, politiker och 
forskare, det svenska Unescorådet, Havs- och Vattenmyndigheten och ArtDatabanken (Kristianstad 
kommun 2016, ss. 2–11). 

 
3.10 Återbruk 
Naturvårdsverket (2010b, ss. 1–2) lyfter fram den miljövänliga skolan i Alingsås som ett bra exempel 
på hållbar utveckling, på grund av att Alströmergymnasiet som det refereras till byggdes om med 
återbrukat tegel från det gamla bryggeriet i Alingsås. Totalt återanvändes 156 000 tegelstenar, 123 dörrar 
och 31 fönster till ombyggnationen. Dessutom utrustades skolan med miljöanpassningar, såsom 
solfångare och värmeåtervinning. En annan viktig del i miljöanpassningen är skolans källsortering och 
kompostering för att öka återvinningen. Skolans byggnad har med dess miljötekniska egenskaper blivit 
en del av skolans undervisning. Förutom att projektet bidragit till miljövinster, har kommunen dessutom 
minskat kostnaderna för byggmaterial, energi och avfall. 
 
3.11 Matmarknad  
Växjö kommun är delfinansiär och står värd för den största marknaden för småskalig och närproducerad 
mat i Sverige. Matmarknaden går under namnet MAT och är ett årligt arrangemang, som kan locka med 
cirka 100 matproducenter och mathantverkare, som främst kommer från Småland. Arrangemanget är ett 
populärt inslag då det dra till sig en publik på cirka 50 000 besökare. Intresset för arrangemanget har 
ökat i popularitet och platserna för medverkan tar fort slut. Matmarknaden är placerad i ett stort tält på 
cirka 2400 kvadratmeter och är belägen på Stortorget i Växjö. För besökare är arrangemanget gratis, där 
de ges möjlighet att ta del av ett stort sortiment av råvaror och produkter från närområdet. 
Arrangemanget brukar arrangeras under två dagar i september (MAT 2018). 
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4. Metod och material 
En anledning till att valet av studieobjekt för denna uppsats föll på Södra Sandviken är på grund av ena 
författarens förkunskap om området. Hösten 2017 var enligt den rekommenderade studiegången för 
Samhällsplanerarprogrammet på Örebro universitet avsedd för praktik, då hamnade den ena av 
uppsatsens författare på Karlskoga kommun. Under praktiken gavs möjlighet att delta i en rapport 
Sandviksbadens camping: Förutsättningar för campingverksamhet (2017), där möjligheten till att 
bedriva en campingverksamhet inom uppsatsens område skulle utredas, rapporten återkommer längre 
fram i uppsatsen. Utifrån den kunskapsinhämtning som rapporten innebar, föreslog Karlskoga kommun 
att ett fortsatt arbete med området skulle vara önskvärt. Dock preciserades inga förhållningssätt eller 
riktlinjer för fortsatt arbete. Eftersom Samhällsplanerarprogrammet på Örebro universitet har en tydlig 
inriktning på hållbar utveckling föreföll valet att undersöka området Södra Sandviken utifrån ett hållbart 
perspektiv som naturligt.  
 
Metoden som har använts för att besvara frågeställningarna och utreda uppsatsens syfte, är utifrån 
fältobservationer, GIS-observationer och via en dokumentanalys. Genom fältobservation har de olika 
områdenas specifika karaktärsdrag kunnat beskrivits, såsom avsaknaden av bryggor, att närliggande 
industri medför ett visst buller eller att koloniområdet inte är fullt belagt av användare, det vill säga 
observationer via våra sinnen. Dessa egenskaper är enklast att observera från ett mikroperspektiv, vilket 
vi gjort genom att till fots ta oss systematiskt igenom område för område och tagit relevanta bilder samt 
fört fältanteckningar om områdenas karaktärsdrag. Observationerna utfördes under hösten 2017 via 
ovan nämnda rapport och under våren 2018. Fältanteckningar fördes främst under arbetet med rapporten, 
medan bilderna främst togs under våren 2018. Fältobservationer ger ett bra perspektiv för hur Södra 
Sandviken kommer till användning i nuläget (Holme & Solvang, 1997, s. 116). Dock ger inte en 
fältobservation hela bilden av området, därför har undersökningen kompletterats med en GIS-
observation som gett en mer övergripande bild av området Södra Sandviken. Via tillgång till Karlskoga 
kommuns webbGIS har vi haft möjlighet att applicera olika aspekter och egenskaper på en karta för 
uppsatsens område. Denna möjlighet har resulterat i att vi kunnat studera olika aspekters och 
egenskapers utbredning i området, som exempel kommunägdmark, strandskyddszoner och gällande 
detaljplaner samt utfört vissa mätningar inom området. Utifrån våra observationer från GIS-
undersökningarna har vi antecknat informationen och sedan valt att kort beskriva vad vi sett, vilket vi 
ansett varit tillräckligt för att ge en bra bild av området.  
 
Enligt uppsatsens syfte ska Södra Sandvikens förutsättningar och restriktioner utredas för möjligheten 
till ett hållbart perspektiv på samhällsplaneringen. Som det nämns i inledningen i detta avsnitt har även 
en dokumentanalys utförts för att ge en komplett bild av uppsatsens område. Vi har genom att analysera 
tillgängliga dokument, såsom tidigare planer och dokument som berör områdena, exempelvis 
Översiktsplan och detaljplaner, fått en mer heltäckande bild av området. Som exempel har vi kunnat få 
med ett historiskt perspektiv av användning av platsen, men även kommunens förhållningssätt i vissa 
frågor, såsom möjlighet till campingverksamhet via Detaljplan. Analysen av det studerade materialet 
har genomförts på två olika sätt. Det ena sätter är med en helhetsanalys, då vi tagit utgångspunkt av hela 
materialets samlade information för att sedan välja ut de centrala delarna att belysa, exempel på 
analyserade dokument med en helhetsanalys är de berörda detaljplanerna. Den andra sättet har använt 
oss av är en delanalys, där vi har utgått från enskilda utsagor för att bygga upp en förståelse av materialet. 
Ett exempel på delanalys är materialet av översiktsplanen som har bearbetats och utgått från hållbar 
utveckling generellt för hela kommunen. Gällande andra delar hämtade från Översiktsplanen har vi för 
att begränsa informationsinhämtningen enbart utgått från aspekter som specifikt berör det avgränsade 
området, till exempel Dussmossetjärnens naturvårdsprogram och områdets möjlighet för camping 
(Holme & Solvang 1997, s. 146). 
  
Material 
Materialet som vi i uppsatsen använt oss av har kommit från datakällor från Karlskoga kommun, 
Länsstyrelsen och Rapporten Sandviksbadens camping: Förutsättningar för campingverksamhet. 
Källorna från Karlskoga kommun anser vi är legitima och trovärdiga för att de är gällande och styrande 
för kommunen samt har beslutats av kommunens politiker. Detsamma gäller med Länsstyrelsen som 
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källa, som är en granskande myndighet och som i tidigare delar av utbildningen ansetts som trovärdig.  
Utöver ovanstående källor som har bearbetats och används i uppsatsen, så har interna källor från 
Karlskoga kommuns databas används för att få att kunskap om platsens förutsättningar och restriktioner 
(Holme & Solvang 1997, s. 135). 

 
Källkritik  
Som det uttryckts tidigare i detta avsnitt utfördes fältobservationerna under hösten 2017 och under våren 
2018, detta medför att bilden av området inte blir hel. En anledning till detta påstående är att Södra 
Sandvikens nuvarande aktiviteter främst är kopplade till sommarhalvåret, därav kom inte området i 
fullanvändning. Om fältstudien utförts på sommaren kanske bilden av området skulle vara positivare, 
då det är mer liv och rörelse i området. Ett problem med materialet är att enbart en källa studeras, det 
vill säga Karlskoga kommun. Att utgå från enbart en kommun kan urvalet av materialet eventuellt vara 
subjektivt, ensidigt och utlämnande med viktig information. I detta fall fanns det dock inga andra 
alternativ att tillgå. En källa som det kan finnas skäl till att ifrågasätta är rapporten Sandviksbadens 
camping: Förutsättningar för campingverksamhet (2017), dels för att den inte än har beslutats komma 
till användning och dels för att objektiviteten i rapporten går att ifrågasätta då ena författaren till 
uppsatsen är medförfattare. Dock är det viktigt att poängtera att rapporten främst kommer till 
användning för att ge en bättre beskrivning av området och bidra till en historieskildring av en del av 
områdets användning. Slutsatsen i rapporten, det vill säga att det finns goda möjligheter till 
campingverksamhet inom området, något som även uttrycks i kommunens Översiktsplan, påverkar inte 
uppsatsens slutresultat (Holme & Solvang 1997, s. 135). 
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5. Förutsättningar och restriktioner 
5.1 Karta och allmän beskrivning av området. 
Det avgränsade området i uppsatsen är beläget i Karlskoga tätorts östra del, som kartan nedan indikerar 
är området uppdelat i tre delar. Enligt Karlskoga kommuns webbGIS benämns de markerade områdena 
som följande; grönt Flottnäset, gult Sandviksbadet och rött Sandtorpsudden. Dessa områden är inte 
exakta, utan markerade i stora drag. I beskrivningen kommer varje område beskrivas enskilt med dess 
områdesnamn, dock kommer Södra Sandviken nämnas vid vissa tillfällen, som samlingsnamn för 
samtliga av dessa områden. Namnet är inte allmänt vedertaget för de tre nämnda områden. 
Utredningsområdet avgränsas naturligt mot sjön Möckeln i söder, och mot järnvägen i norr. Den 
slingrande älven avgränsar området Flottnäset i den östra delen. Det avgränsade området är utrett inom 
ramen för två detaljplaner (DP). Den ena DP:n upprättades den 11 juni 1959. Främst regleras 
markanvändningen i DP:n för campingverksamhet och friluftsbad vid Sandviksbadet och 
Sandtorpsudden samt ett kolonilottsområde vid Flottnäset. Den andra DP:n är från den 19 december 
2002. Syftet med detaljplanen är att utvidga delar av den tidigare enkelspåriga rälsen med dubbelspår. 
Det utvidgade spårområdet är beräknat att omfatta en sträcka på cirka 300 meter och sträcker sig 5 meter 
i västlig riktning (Karlskoga kommun 1959). 
 

 
Figur 1: Det avgränsade området är schematiskt markerat, med blåstreckad linje. Grönt område markerar Flottnäset. Gult område markerar 
Sandviksbadet. Rött område markerar Sandtorpsudden. Källa: Karlskoga kommun 2018e. 

 
Generellt för området är att det är en liten bebyggelse, som främst kopplas till samhällsfunktion. Ingen 
bostadsbebyggelse finns inom avgränsat område. Däremot är det angränsande området i nordlig riktning 
avsett för bostadsändamål. Bebyggelsen är enligt Karlskoga kommuns webbGIS främst uppkommen 
mellan 1950-tal till 1970-tal, samt att några enstaka hus är från 2000-talet. Bebyggelsen är blandad 
mellan flerfamiljshus, kedjehus, radhus och villor. I nordlig riktning utifrån bostadsområdet går E18 
längst med hela området. Utanför avgränsat område, alldeles ovan Sandtorpsudden finns en förskola 
belägen. Till största del består Södra Sandviken av mark som är kommunägd. En del av Sandtorpsuddens 
sydvästra udde är privatägd och kopplas till fiske. Även områdena Flottnäset och Sandviksbadet har små 
områden som har annan ägare än (Karlskoga kommun 2018d).   
 
5.1.1 Flottnäset 
Flottnäset är till ytan cirka 10 ha och till största del bestående av varierande vegetation, utan någon 
bostadsbebyggelse. En del verksamhetsanpassade byggnader finns i anslutning till 10,000 m2 stora 
koloniområdet som finns anlagt i Flottnäsets norra del. Dessutom finns det en komplementbyggnad i 
Flottnäsets östra del alldeles i anslutning till vatten (Fältobservation 2018). I så gott som hela Flottnäset 
avgränsas ytterkanterna av vatten, då Svartälven slingrar sig runt området och slutligen mynnar ut i 
Möckeln. Området kan därmed beskrivas som en halvö. Med tanke på älvens utbredning finns goda 
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förutsättningar för friluftsliv, som exempel bad och kanotning. Höjdskillnaderna på Flottnäset är små, 
enbart åsryggen i områdets norra del skiljer sig från övrig höjd. På grund av liten mänsklig utbredning 
inom området finns en variationsrik vegetation, bestående av träd och växter. Utmärkande för träden är 
att det finns ett antal större träd av arterna gran, björk, al och asp. Dessutom finns det spridd 
slyvegetation främst av björk, al och asp samt brakved och olvon. En del intressanta och sällsynta växter 
finns bevuxet på näset, som exempel kan grönvit nattviol nämnas som finns utspridd längst 
meandervallarna runt om hela näset.  Söder om kolonilotterna finns ett bestånd av ängsanemon. Detta 
bestånd av ängsanemon anses som unikt i Sverige, då det är enda stället där det finns ett etablerat bestånd 
av arten. Av djurlivet på Flottnäset är det mest utmärkande mindre hackspett (Karlskoga kommun 2002). 
 
Det finns en väg längst land för att ta sig in i området Flottnäset med bil. Vägen är en smal grusväg norr 
om järnvägsspåret och söder om Svartälven. Vägen förgrenar sig och leder till kolonilotterna i norr, 
komplementbyggnaden i öst och slutligen i sydlig riktning till pumpstationerna i området 
Sandviksbadet. Enligt egna observationer är bara en liten del av koloniområdet aktivt, flera av lotterna 
är igenväxta, medan ett fåtal andra är iordningställda.  Att ta sig till Flottnäset med bil kan te sig 
besvärligt då bilvägen är smal och grusbelagd och särskilt besvärligt när vinterväglag råder (Fält 
observation 2018). Söder om järnvägsspåret och i anslutning till sjön Möckeln finns ett område 
bestående av övervuxen natur. Området är svårtillgängligt då vägarna är smala och i dåligt skick, vilket 
medför att det enbart går att ta sig fram till fots. Närheten till vatten från både Svartälven och Möckeln 
gör att delar av området är myrmark, likt större delen av Flottnäset är denna del hotat av översvämning. 
Under sommarhalvåret ligger båtar längst flera av de sporadiska bryggorna i anslutning till Möckeln. 
Bryggorna är de enda i hela området Södra Sandviken. Under vinterhalvåret används en del av 
landområdet till uppställningsplats för båtarna (Karlskoga kommun 2012). 
 
5.1.2 Sandviksbadet 
Området är beläget mellan Flottnäset i östlig riktning och Sandtorpsudden i västlig riktning och 
begränsas av järnvägen i norr och av Möckeln i söder. För Karlskogabor är området främst kopplat till 
den gamla campinganläggningen som fanns mellan åren 1964 - 1992 och friluftsbadet som finns i 
anslutning till Möckeln. Området har i jämförelse med de andra två områdena kommit till större 
användning för människor, detta kommer till uttryck i gestaltningen av området. Som exempel finns det 
stora ytor av anlagt gräs, hårdgjorda ytor i form av asfalterade vägar och tre stora parkeringsområden i 
anslutning till friluftsbadet. Dessutom finns det tre byggnader med samhällsfunktion; 
kiosk/sommarcafé, sanitetsanläggning med WC och RWC, båda dessa i anslutning till friluftsbadet samt 
en pumpstation vid Dussmossetjärn. Runt om tjärnen finns det ett myller av stigar för att ströva. Den 
omgivande naturen i området och vid Dussmossetjärn består främst av barr- och lövträdsbevuxna 
områden, i tjärnen växer även den inplanterade näckrosen. Tjärnen fyller en viktig funktion som lekplats 
för gäddan på vårkanten och har ett rikt fågelliv. Runt om tjärnen finns rikligt med myrmark (Karlskoga 
kommun 2017c).  
 
Hela området främjar det allmänna friluftslivet, då det finns flertalet aktiviteter i området. Som exempel 
ovan nämnda att bada en större yta för fotboll och ströva, dessutom finns det möjlighet för volleyboll, 
kanot, fiske, med mera. Längst huvudstråket in i området (Sommarvägen) är ett inhägnat område anlagt 
för hundar. Ett strövstråk går i riktning mot Sandtorpsudden, där en dunge är belägen. Dungen består 
till viss del av myrmark och har ett bestånd av bevuxna löv- och barrträd. På motsatt sida om badstranden 
är en industri belägen, vilket medför ett visst buller (Fältobservation 2018).   
 
5.1.3 Sandtorpsudden 
Det sista området Sandtorpsudden är beläget väster om Sandviksbadet och avgränsas naturligt av 
järnvägen i nordlig riktning och av Möckeln i sydlig riktning. Anledningen att området avgränsas relativt 
abrupt i västlig riktning är att vi anser att markerat område är tillräcklig för ändamålet samt att avslutet 
är naturligt i Sandtorpsbadets början. Utmärkande för Sandtorpsudden är den trädbevuxna kullen som 
är belägen mitt i utmärkt område. Kullen är enligt Karlskoga kommuns webbGIS cirka 350 meter lång 
och 150 meter i bredd, höjden är cirka 15–20 meter vid högsta punkt. Träden består likt vid 
Sandviksbadet av barr- och lövträd, längst slänterna vid kullen finns en tät växtlighet av exempelvis sly 
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och blåbärsris. Runt omkring kullen finns stora stenar utplacerade och området är generellt ett område 
med höga natur- och friluftsvärden. Exempelvis finns det goda badmöjligheter och strövstråk runt om 
udden som är sammanlänkade med övriga nämnda områden. Dessutom lämpar sig platsen för 
fågelskådning, särskilt på våren (Karlskoga kommun 2002). 
 
På Sandtorpsudden finns det fornlämningar som vittnar om tidigare bosättningar, där ena platsen är 
försedd med en informationsskylt med kort beskrivning av platsens historiska användning. Med 
undantag för byggnaden med året runt service, försedd med WC och RWC, finns det inga byggnader 
anlagda inom området. Byggnaden är placerad vid grönytorna innan udden i anslutning till 
parkeringsplatser. Kring grönytorna finns det en anlagd frisbeegolfbana. Sandtorpsudden är berikad med 
tre uddar, dessa uddar består av en uppvuxen vegetation av löv- och barrträd. uddarna lämpar sig som 
utkiksplatser, på grund av att de är belägna en bit mot sjön. runt uddarna är det djupare vattenstånd, än 
på flera andra platser längst sjöområdet. I anslutning till Sandtorpsudden finns det ett område med liten 
topografisk variation, som består av öppen ängsmark, där ingen aktivitet bedrivs idag (Fältobservation 
2018). 
 
5.1.4 Järnväg 
Generellt för samtliga tre områden är att de ligger intill samma järnvägsspår. Spåret som är ett 
industrispår som är anlagt i början på 1900-talet, används idag för frakt till och från Moelvens sågverk, 
som är beläget på andra sidan av Svartälven. Moelvens sågverk är slutpunkt för spåret, medan det åt 
andra hållet går till Boforsstation, som därifrån kan färdas vidare till önskad anhalt (Karlskoga kommun, 
2002). Trafikverket står som ägare för spåret, tillsammans med Moelven Valåsen AB anses båda dessa 
aktörer som infrastrukturförvaltare av spåret. Moelven Valåsen AB har bestämmanderätt över vilka som 
får trafikera spåren och har därmed rätt att säga nej till sökande av nyttjande av spåren. Idag är det endast 
frakt till och från Moelven som utförs på spåren (Moelven 2015). 
 
5.1.5 Möckeln 
Samtliga tre beskrivna områden (Flottnäset, Sandviksbadet och Sandtorpsudden) är belägna intill sjön 
Möckeln. Sjön Möckelns utbredning sträcker sig mellan Karlskoga och Degerfors och är en del av 
Gullspångsälvens vattensystem. Botten på sjön består främst av jordarten morän som överlagras av 
glaciala leror och finsand. Djurlivet i Möckeln är mång diversifierat och innehåller både flertalet 
kräftdjur, som vitmärlan och taggmärlan samt flertalet sorters fiskar, såsom abborre, gädda, löja, lake, 
sik och gös. Sjövegetationen är främst kopplad till strandområdena längst Möckeln. Vid strandområdena 
växer bland annat säv, nate- och näckrosarter och framförallt vass. Längst landområden runt sjön finns 
en rik växtlighet av träd och buskar. Träden består främst av lövträd, såsom al, björk och hassel, medan 
buskarna främst kopplas till salix-arter (Länsstyrelsen Örebro län 2017). 
  
Förutom att Möckeln rymmer flertalet fisk- och kräftdjursarter finns ett rikt fågelliv vid sjön. Totalt har 
cirka 200 fågelarter iakttagits vid sjön. Främst är det sjöfåglar som observerats, som exempel fiskgjuse, 
sothöna och strandskata. I norra delen av Möckeln under främst april månad, noteras årligen ett stort 
antal smålommar. Vattnet i Möckeln är måttligt brunfärgat, och kvaliteten på vattnet benämns som 
måttligt näringsrikt. pH värdet i sjön är nästan neutralt. Mätningar på kvicksilverhalter har utförts genom 
gädda, dessa värden har visats sig låga (Länsstyrelsen Örebro län 2017).  
 
5.2 Översiktsplan 
Karlskoga kommuns Översiktsplan (ÖP) antogs den 1 mars 2011. Allmänt sett är ÖP:n ett politiskt 
strategidokument, där ambitioner och riktlinjer anges för den fysiska planeringen. Det vill säga hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I ÖP:n finns det två åtgärder som föreslås inom 
avgränsat område. Dels i kapitel 6.6 (Turistnäring) och dels i kapitel 7.2 (Naturreservat och andra 
skyddade områden). I kapitel 6.6 beskrivs Sandviken som en plats som bör ses som positiv för etablering 
av tätortsnära camping. I kapitel 7.2 benämns Dussmossetjärn i Sandviken som ett av flera områden 
som bör utredas inom ramen för ett naturvårdsprogram (Karlskoga kommun 2011 ss, 70, 77). 
  

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenfakta/sjoar/fakta-sjoar/Mockeln.pdf


21 
 

Allmänt för Karlskoga kommuns alla områden är att arbetet som bedrivs ska ske i enlighet med citatet 
som presenteras i den så kallade Brundtlandrapporten år 1987: ”En hållbar utveckling ger ett samhälle 
som kan tillfredställa sina nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina.” (Karlskoga kommun 2011, s. 32). Vidare framgår det i ÖP:n att hållbar utveckling 
sker först när alla tre dimensioner av hållbarhet är likställda. Ekologisk hållbarhet handlar lika mycket 
om att hållbart användande av mark och vatten, som att begränsa miljöpåverkan. I grund och botten 
handlar ekologisk hållbarhet om ett handlande byggt på aktsamhet med långsiktigt tänkande. För att 
uppnå en ekonomisk hållbar utveckling behövs god ekonomisk tillväxt, konkurrenskraftiga företag och 
stabila makroekonomiska förhållanden. För att uppnå dessa aspekter för ekonomisk hållbar utveckling 
krävs bland annat, trivsamma bostäder i attraktiva lägen, diversifierat utbud av mark och företagslokaler 
samt bra kommunikationer. Dessutom behövs utvecklad teknisk infrastruktur, tillgång till utbildning 
och kompetens (Karlskoga kommun 2011, ss. 32–33). 
  
Karlskoga kommun sammankopplar social och kulturell hållbarhet inom samma kategori, vilket är en 
annan tolkning av hållbar utveckling än vad som framgår i kapitel två i denna uppsats. Social hållbar 
utveckling kopplas till trygga och rättvisa sociala förhållanden och till medborgarnas hälsa oavsett kön, 
ålder eller bakgrund. Skapa förutsättningar för ett bra vardagsliv, till exempel tillgång till arbete och 
bostad. Gällande boendet är valmöjligheter för vilken typ av bostad och område, men möjligheten att 
bo nära arbetsplatsen viktiga aspekter. Även möjligheten till god utbildning, barnomsorg och tillgången 
till butiker, mötesplatser och grönområden inom rimligt avstånd. Trygghet, god hälsa och att känna sig 
säker och våga vistas utomhus under hela dygnet är samtliga viktiga aspekter för ett bra vardagsliv. 
Dessutom att kunna ta sig fram i staden med buss och bil eller till fot och cykel, bidrar till möjlighet för 
sociala kontakter. Avslutningsvis handlar kulturell hållbarhet om att vårda, visa respekt, tillgängliggöra 
och tillhandahålla kulturarvet och kulturmiljön i kommunen (Karlskoga kommun 2011, s. 33). 
  
Karlskoga kommuns Översiktsplan ska i enlighet med 1 kap, §10F

1 plan- och bygglagen bidra till ett 
samhälle som är hållbart långsiktigt inom alla dimensioner av hållbar utveckling. När kommunen 
förändras, förnyas och utvecklas är livskvalitet och hållbarhet de övergripande målen. För att kommunen 
ska vara hållbar och bärkraftig måste aspekterna ekologiskt, ekonomisk, socialt och kulturellt fungera 
bra samt sätta människor och människors aktiviteter i fokus. Ett hållbart fokus bidrar till att samhället 
blir tåligt, uthålligt och robust samt klarar yttre påverkan (Karlskoga kommun 2011, s. 34). 
  
Karlskoga kommun ska enligt ÖP:n nå ekologisk hållbarhet genom att arbeta efter att uppnå de 16 satta 
nationella miljömålen. Karlskoga kommun omfattas av 14 av 16 miljömål: Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. De 
återstående två målen: Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö finns inte 
i kommunen (Karlskoga kommun 2011, s. 34). 
 
5.3 Strategi för hållbar utveckling i Karlskoga kommun 
Ett viktigt dokument inom Karlskoga kommun är Vision 2020. Visionen är övergripande för kommunen, 
där syftet är att ge förutsättningar till en attraktivare kommun för både dagens och framtida medborgare, 
dessutom skapa en tydligare identitet. I visionen framgår det att Karlskoga ska till 2020 vara ett grönt 
samhälle känt som hållbart, där nytänkande mångfald och handling premieras (Karlskoga kommun u.å. 
s. 12). I enlighet med Vision 2020 och ett av Kommunfullmäktige i Karlskoga kommuns beslut, ska 
Karlskoga verka för hållbar utveckling. Som en del av arbetet togs en handledning för hållbar utveckling 
fram av Karlskoga kommun. Handledningen innefattar alla dimensioner av hållbar utveckling. Utifrån 
dessa dimensioner ställs ett antal hjälpfrågor, en checklista. Tanken är att handledningen ska vara ett 
redskap för att få med relevanta hållbarhetsaspekter, i exempelvis handläggning och beslutsärenden. 
Utgångspunkten med checklistan är att den generellt ska komma till användning i beslutsärenden på 
                                                           
1 ”med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” (Karlskoga kommun 2011, s. 34). 
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både nämnd- och styrelsenivå. I regel går det att utgå från att alla beslut medför någon direkt eller 
indirekt konsekvens av hållbarhetsperspektiven. Checklistan kommer till användning genom att den som 
handlägger ett ärende besvarar ett antal kontrollfrågor under processen. Genom att använda checklistan 
underlättas beslutsförfarandet för nämnden och styrelsen om de vet att förslaget bedömt efter kriterier 
som främjar kommunen på både lång och kort sikt. Inom Översikts- och detaljplaner, planering inför 
projekt, styrdokument, med mera, är områden där checklistan ska komma till användning (Karlskoga 
kommun 2015 ss. 2–3).  
 
5.4 Kollektivtrafik (Flexbussar)  
Från och med september 2018 kommer Karlskoga kommun i samarbete med Region Örebro län att 
erbjuda anropsstyrd flextrafik inom Karlskoga tätort. Flexbusstrafiken kommer inte att ersätta befintlig 
kollektivtrafik, utan kommer verka parallellt och komplettera nuvarande trafik. Alla som vill har 
möjlighet att färdas med flexbuss, även färdtjänstresenärer. Skillnaden mellan flextrafik och vanlig 
kollektivtrafik är flera. Som exempel måste användaren av flexbuss föranmäla resan innan, där anmäls 
vid vilken hållplats/flexpunkt vederbörande vill bli hämtad. Dessa hållplatser/flexpunkter är mer täta 
och mer tillgängliga än vanliga hållplatser. Dessutom vid anmälan av resa, anmäls vart vederbörande 
vill gå av. En annan skillnad är att bussarna i regel är mindre än vanliga bussar (Karlskoga kommun 
2018b). 

I inledande skede förordas att flexbusstrafiken i Karlskogas kommer trafikera tätorten under vardagar 
mellan kl.9.30 och 15.30 och mellan 10–14 under lördagar. Utbredningen för flexbusstrafiken i 
Karlskoga tätort är alldeles i angränsning till området Sandtorpsudden, dock går den inte in i uppsatsens 
avgränsade område. Flextrafiken kommer att vara under försök i tre år, projektet kommer ständigt under 
perioden att utvärderas. Förhoppningen är att projektet ska falla väl ut och anropsstyrd flextrafik blir 
långsiktigt etablerad i Karlskogas stadstrafik. Karlskoga kommun bekostar halva summan av 
flextrafiken, medan Region Örebro län bekostar den andra halvan. Vid senare upphandling av fordon 
till flextrafiken erfordras fossilfria drivmedel (Karlskoga kommun 2018b).  

 
5.5 Camping vid Sandviksbadet 
Enligt Rapporten: Sandviksbadens camping: Förutsättningar för campingverksamhet (2017) öppnades 
anläggningen 1964. Campingen var då den enda anläggningen i kommunen och för tiden kunde erbjuda 
hög servicenivå med exempelvis hygienanläggning med dusch och vattentoalett, men även telefon i 
området. Anläggningen kom att koncentreras till östra delen av planområdet (se detaljplan 103) 
Kommunens ambition vid upprättandet av anläggningen var att erbjuda en hög standard efter tidens 
mått, något som de också lyckades med, då campinganläggningen erhöll tre stjärnor i klassificering. 
Ända fram till sent 1970-tal drevs anläggningen i kommunal regi, för att sedan bedrivas genom arrende 
av föreningar. Under upprättandet av campinganläggningen var syftet främst att rikta sig till tältcampare, 
allteftersom kom camping i Sverige att byta skepnad och istället blev husvagn och husbil ett vanligare 
alternativ än tält. Detta medförde en större påfrestning för underlaget då dessa fordon kräver mer yta 
och rejälare underlag då fordonen väger mer än tält. Anläggningen var inte anpassad för att klara av den 
nya campingen, då delar av anläggningen är sankmark, uppstod problem med framkomlighet för 
husbilar och husvagnar, främst under regniga perioder. Även service och standard försämrades efter 
hand, det med mer krävande gäster/besökare, resulterade i att klassificeringen sänktes från tre till två 
stjärnor enligt svensk campingstandard. Dessa anledningar föranledde tillslut att campingen stängdes 
1992 (Karlskoga kommun 2017d). 
 
5.5.1 Nutid 
Enligt rapporten: Sandviksbadens camping: Förutsättningar för campingverksamhet (2017) går det att 
koppla nuvarande verksamhet till den gamla campinganläggningen, som exempel är de båda 
friluftsbaden som upprättades i anslutning till campinganläggningen fortsatt i bruk. Friluftsbaden vid 
både Sandviksbadet och vid Sandtorpsbadet är välbesökta badplatser, särskilt när vädret är gynnsamt 
under sommaren. Båda dessa badplatser är särskilt lämpade för barnfamiljer, eftersom stranden är 
långgrund och har ett underlag av sand. Dessa egenskaper kan å andra sidan medföra svårigheter för 



23 
 

personer med rörelsehinder. I anslutning till Sandviksbadet finns två byggnader kvar från den tidigare 
campingverksamheten och en nyupprättad hygienanläggning vid Sandtorpsbadet. Den tidigare 
receptions- och kioskbyggnaden och hygienanläggning vid Sandviksbadet är båda kvar sedan tidigare 
verksamhet. I båda dessa byggnader är det under perioden maj-augusti verksamhet driven av föreningen 
Funkis1F

2. Föreningen har sedan tre år tillbaka bedrivit sommarcafé i den tidigare receptions- och 
kioskbyggnaden. Dessutom ansvarar de för skötseln av de båda hygienanläggningarna (Karlskoga 
kommun 2017d). 
 
5.5.2 Vision/möjligheter 
Rapporten Sandviksbadens camping: Förutsättningar för campingverksamhet (2017) är ett resultat av 
en motion lagd 2014, då ett parti i Karlskoga kommun föreslår att kommunen ska undersöka 
möjligheterna att återupprätta en camping i området Sandviken. I rapporten uttrycks det att det finns 
möjligheter att bedriva en campingverksamhet i anslutning till Sandviksbadet. Bland annat påpekas 
fördelarna med att återanvända delar av den tidigare campingen, som till exempel faciliteter och 
infrastruktur. Men även fördelarna med de naturliga tillgångarna, som badplats, motionsslingor och 
naturskön omgivning. Rapporten lämnar två förslag på alternativ och omfattning av 
campingverksamhet. Det första alternativet utgör acceptabel miniminivå för campingplats, där 15 
ställplatser för husbilar anläggs inom campingen. Verksamheten för denna nivå kräver minimal 
personalåtgång, då verksamheten med bom- och passersystem är automatiserat. Nivån på service och 
tjänster förväntas räcka med nuvarande utbud, det vill säga befintliga toaletter och den personal som 
arbetar på sommarcaféet i anslutning till badet. Det andra alternativet utgörs av normalsvensk 
campingstandard. Detta alternativ omfattar 41 kombinerade platser för både husvagn och husbil samt 
sex stugenheter, med tre ingångar i varje enhet, totalt 18 uthyrningsbara ingångar. Även service och 
tjänster väntas öka med detta alternativ, då det nuvarande servicehuset utökas med duschar, kök, 
tvättmöjligheter och fler toaletter. Personal kommer att krävas i både reception och även till servering 
för att kunna uppnå normalsvensk campingstandard.   
 
Rapporten lämnade in för beslut till Kommunfullmäktige i december 2017, beslut har ännu inte fattats i 
frågan (Karlskoga kommun 2017d). 
 
5.6 Strandskydd 
En del av det avgränsade området för uppsatsen är inom så kallat strandskyddat område. Strandskyddet 
brukar i de flesta fall bestå av en zon som går från stranden och sträcker sig 100 meter in mot land och 
100 meter ut i vattnet. Dock kan Länsstyrelsen i särskilda fall besluta om en utvidgad skyddszon på 300 
meter. Syftet med dessa skyddszoner är att säkerställa allmänhetens tillgång till friluftsliv, till stränder 
och öka möjligheten för att bevara goda livsvillkor för djur och växter vid strand och hav. Ett 
strandskyddat område innebär förbud mot uppkomst av nya byggnader och anläggningar inom utmärkt 
zon. Upphävande av strandskydd eller dispens för byggnation eller anläggning kan i särskilda fall ges 
(Karlskoga kommun 2011, ss. 52, 139). Exempelvis kan kommunen åberopa punkt 5 i Miljöbalken 
kapitel 7 § 18c; ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området” (Sveriges Riksdag 2018).  
 
I det avgränsade området för uppsatsen finns det tre vattenområden: Möckeln, Timsälven och 
Dussmossetjärnen. Samtliga av dessa vattenområden omfattas av en strandskyddszon på 100-meter från 
strandlinjen (Karlskoga kommun 2018d). 
 
5.7 Strandpromenad  
Den ovan nämnda sjön Möckeln har genom historien spelat en stor roll för utformningen av staden 
Karlskoga, då den norra änden av sjön är belägen cirka 300 meter från Karlskogas stadskärna. Längst 
land, runt sjön är vägarna till stor del anpassade efter gång- och cykeltrafik. I vissa passager runt sjön 
finns det idag gångvägar som benämns som en strandpromenad. Dock är dessa vägar idag inte 
                                                           
2 Funkis är en förening med social inriktning som tillämpar sig för personer som av någon anledning hamnat 
utanför arbetsmarknaden (Karlskoga kommun 2017d). 
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sammanhängande. En anledning till att det inte finns en sammanhängande strandpromenad runt 
Möckeln, kopplas till industrins utbredning i staden. Centralt i staden finns ett större industriområde, 
vars utbredning tidigare förhindrat en möjlig sammanhängande strandpromenad. Industriområdet 
utsträcker sig kring båda sidor om Timsälven, till områdena Bofors och Backa. Detta har medfört att 
gång- och cykeltrafikanter behövt lämnat strandpromenaden vid industriområdet, för att istället gå norrut 
och passera Timsälven längst E18, vilket är en omväg (Karlskoga kommun 2011, s. 16). 
  
Karlskoga kommun har identifierat problemet det innebär för besökare längst strandpromenaden vid 
områdena Bofors och Backa. Som åtgärd menar kommunen i deras ÖP (2011, s. 74) att dessa områden 
bör förbindas med en gång- och cykelbro över Timsälven. Sweco (2016) har lämnat några skissförslag 
på utformningen av bron. Gemensamt för samtliga förslag är att de ska enbart vara utformade för gång- 
och cykeltrafik. Dessutom ska bron vara utformad så att båtar kan ta sig under bron. Området Backa 
som är en förbindelseplats för bron, är lokaliserad alldeles i anslutning till uppsatsens avgränsade 
område. Uppsatsens avgränsade område är en fortsättning av den tilltänkta strandpromenaden vid 
området Backa. Rutten är av ÖP:n (2011, s. 118) utpekad som en prioriterad etapp för att skapa ett 
sammanhängande gång- och cykelstråk runt Möckeln (Karlskoga kommun 2011, ss. 102, 116–117). 
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6. Analys och slutsats 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi kommit fram till i vår undersökning. I analysen 
kommer vi att utgå från uppsatsens frågeställning och besvara fråga 1 med utgångspunkt i Karlskoga 
kommuns förutsättningar och restriktioner för hållbar samhällsplanering i Södra Sandviken. Fråga två 
utgår från platsens lämplighet för hållbara åtgärder. Den tredje frågan besvaras utifrån vilka värden som 
kan tillföras i området, genom att implementera de särskilda åtgärderna. Uppsatsen avslutas med en 
slutsats och lämnar förslag på framtida forskning. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningar och restriktioner för hållbar utveckling och hållbar 
samhällsplanering i området Södra Sandviken i Karlskoga kommun. Vidare är syftet att utifrån 
förutsättningarna lämna förslag på vilka hållbara åtgärder som kan implementeras i området.   
  
Frågeställning 
 

1. Vilka förutsättningar och restriktioner finns det i Södra Sandviken för att tillämpa hållbar 
utveckling i samhällsplaneringen?  

2. Vilka hållbara åtgärder lämpar sig att implementera i Södra Sandviken, utifrån områdets 
förutsättningar?  

3. Vilka värden kan hållbar samhällsplanering tillföra området Södra Sandviken utifrån 
hållbarhetsdimensionerna?  
 

 
6.1 Södra Sandvikens förutsättningar och restriktioner  
Generellt för hela Karlskoga kommun finns det en hållbar inriktning som framkommer i olika styrande 
och vägledande planer och handlingar. Exempelvis i kommunens ÖP, som är en övergripande strategi 
för hur kommunens alla områden ska användas, bevaras och utvecklas, därav ett viktigt instrument för 
samhällsplaneringen i kommunen. I Karlskoga kommuns ÖP utgår definieringen av hållbar utveckling 
utifrån det citat i Brundtlandrapporten som blivit vida känt: ”En hållbar utveckling ger ett samhälle som 
kan tillfredställa sina nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina (Karlskoga kommun 2011, s. 32). I ÖP:n framgår det att hållbar utveckling sker först 
när alla tre dimensioner av hållbarhet är jämngoda, det vill säga de ekologiska, ekonomiska och sociala 
dimensionerna av hållbar utveckling. I ÖP:n framkommer dessutom ytterligare en dimension av hållbar 
utveckling, nämligen den kulturella dimensionen, något som skiljer uppsatsens syn på hållbar utveckling 
från Karlskoga kommuns. Den ekologiska dimensionen kopplas till att bedriva en aktsamhet och 
långsiktighet av användningen av mark och vatten, samtidigt begränsa negativ miljöpåverkan. Ett sätt 
för Karlskoga kommun att uppnå hållbar ekologisk utveckling är att arbeta efter 14 av 16 av de nationella 
miljökvalitetsmålen som berör kommunen. Att utgå från de nationella miljökvalitetsmålen ligger i linje 
med uppsatsens syn på hållbar utveckling, då några av punkterna medtas i beskrivningen av ekologisk 
hållbar utveckling, såsom Levande sjöar och vattendrag. 
 
Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling kopplas enligt Karlskoga kommuns ÖP till 
ekonomisk tillväxt, konkurrenskraftiga företag och stabila makroekonomiska förhållanden. Även denna 
dimension av hållbar utveckling stämmer överens med uppsatsens syn på hållbar utveckling. Till 
exempel ses fortsatt tillväxt som centralt, dock preciseras det att miljöhänsyn ska tas till tillväxten. Även 
företagens konkurrenskraft är en viktig aspekt inom ekonomisk hållbarhet. Centralt för ekonomisk 
hållbar utveckling är att näringslivet skapar arbetstillfällen och kapital för innovationer och tjänster i 
samhället. Företag som implementerar hållbar utveckling i företagsverksamheten skapar en starkare 
konkurrensfaktor. 
 
Den sista hållbarhets dimensionen social hållbar utveckling, kopplas i Karlskoga kommuns ÖP till 
trygga och rättvisa sociala förhållanden samt till medborgarnas hälsa oavsett kön, ålder eller bakgrund. 
Några viktiga aspekter inom social hållbarhet och tillika ett bra vardagsliv är mötesplatser och 
grönområden inom rimligt avstånd. Trygghet, god hälsa och att känna sig säker och våga vistas utomhus 



26 
 

under hela dygnet är även de viktiga aspekter för ett bra vardagsliv. Dessutom att kunna ta sig fram i 
staden med buss och bil eller till fot och cykel, bidrar till möjlighet för sociala kontakter.  
 
Karlskoga kommuns syn på social hållbarhet är överensstämmande på flera punkter utifrån uppsatsens 
beskrivning av social hållbar utveckling. Utifrån texten ovan av social hållbar utveckling har sex centrala 
punkter utkristalliserats: jämlikhet, mötesplatser, grönområden, trygghet, tillgänglighet och hälsa. 
Folkhälsan är i uppsatsens beskrivning en central del av social hållbar utveckling, då det bidrar till 
positiva hälsoeffekter och till samhällets utveckling i stort. Folkhälsan ska vara jämlikt och jämställd 
fördelad i samhället. Genom att tillvarata grönytor så främjas människors hälsa. Att vistas i natur- och 
parkmiljöer med en god tillgänglighet stärker hälsan. God utformning och gestaltning av platsen medför 
att platsen kan upplevas som trygg, detta kan i sin tur skapa möjlighet för möten.  
 
Enligt Karlskogas ÖP ska kommunen i enlighet med Plan- och Bygglagen när förändringar, förnyelse 
och utveckling sker är livskvalitet och hållbarhet de övergripande målen. Ett sätt Karlskoga kommun 
valt att arbeta utifrån ovan nämnda förhållningssätt, är via handledning för hållbar utveckling. 
checklista/handledning ska vara ett hjälpmedel i bland annat Översiktsplan och detaljplaner. 
Tjänstemannen som utreder eller förbereder ett ärende kan med hjälp av checklistan/handledningen 
verifiera att arbetet utförts utifrån alla dimensioner av hållbar utveckling, vilket kan främja kommunen 
på kort och lång sikt. 
 
6.1.1 Södra Sandvikens förutsättningar för hållbar fysisk samhällsplanering 
Boverket fick 2015 preciserat i deras regleringsbrev ett uppdrag att ta fram förslag på uppföljningsbara 
mål för hållbar fysisk samhällsplanering. Boverket tog fram ett förslag där det preciseras sju mål inom 
fysisk hållbar samhällsplanering. Målen bygger på de tidigare cirka 100 målen för hållbar 
samhällsplanering, relevanta delar av Plan- och Bygglagen och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 
Nedan följer en analys av de sju målen utifrån dagens planering, förutsättningar och restriktioner i Södra 
Sandviken. 
 
• Bostäder efter människors behov: utbudet av bostäder ska styras utifrån människors behov. 
Tillgången till bostad och boendemiljö av god kvalitet ska vara likvärdig. 
 
Området Södra Sandviken är idag ingen plats för bostadsändamål, enbart ett fåtal byggnader finns inom 
avgränsat område, samtliga av dessa byggnader fyller samhällsfunktioner.  
 
• Attraktiva livsmiljöer: utformningen och gestaltningen av alla inne- och utemiljöer ska anpassas så 
att jämställdhet, trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och social sammanhållning främjas. 
 
Idag erbjuder Södra Sandviken ett mång differentierad utbud av aktiviteter för alla åldrar. Dagens 
verksamhet riktar sig inte till någon speciell grupp eller premierar inte någon specifik individ. Nästan 
uteslutande av alla områdets aktiviteter som erbjuds är fria från kostnad, vilket medför en hög 
tillgänglighet. Dock är stränderna vid de båda badställena inom området långgrunda, vilket kan medföra 
för vissa svårigheter att ta sig ut i vattnet. I området Flottnäset finns ett koloniområde beläget, vilket kan 
utgöra en social och kulturell mötesplats. Att vistas i naturen som området till största del består av, kan 
främja både den fysiska och psykiska hälsan. Även att motionera vid något av det avgränsade områdets 
alla motionsstråk stärker folkhälsan, genom att det kan förebygga vissa sjukdomar. Dock kan 
motionsstråken i området uppfattas som otrygga, då det är tät växtlighet och belysning saknas, detta kan 
försämra sikten för motionären. Dessutom är delar av stråkens underlag i dåligt skick, vilket medför en 
sämre tillgänglighet. 
  
• God tillgänglighet i vardagen: bebyggelsen och infrastrukturens placering och användning ska 
bidra till en god tillgänglighet i vardagen, som är både miljö- och hälsofrämjande. 
 
Infrastrukturen i området Södra Sandviken är ändamål anpassad. Som exempel är vägnätet 
dimensionerat för att täcka önskat behov, två infartsvägar för biltrafik som båda leder till 
parkeringsplatser, detta medför ökad tillgänglighet. Under 2018 kommer Karlskoga kommun ihop med 
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Region Örebro län att tillämpa anropsstyrd flextrafik. Flextrafiken bidrar till kortare avstånd till 
hållplatser, vilket medför högre tillgänglighet. Ett krav vid den senare upphandlingen av flextrafiken är 
att fordonen ska vara drivna med fossilfriabränslen. Karlskoga kommun tillsammans med Region 
Örebro län kommer erbjuda flextrafikstjänsten alldeles i anslutning till uppsatsens avgränsade område. 
Nuvarande gestaltning för gång- och cykeltrafik in och ut i området kan ses som ett problem, då vägen 
kräver en omväg norr om Timsälven. Detta beror på utbredningen av ett centralt industriområde och att 
Timsälven i dagsläget inte är försedd med någon bro. En gång- och cykelbro som förbinder områdena 
Bofors industriområde och Backa finns utpekade i ÖP:n som en åtgärd som bör premieras. Skulle bron 
som är en del av strandpromenaden byggas, kan tillgängligheten för gång- och cykeltrafik i Södra 
Sandviken öka.  
 
• Bättre resurshushållning: anpassa byggnaders, infrastrukturs och energiproduktions påverkan 
utifrån hälsa, klimat och miljö. Dessutom sträva efter förnyelsebara råvaror. 
 
Av den planering som finns inom området, föreslås till exempel att tillvarata befintliga byggnader och 
infrastruktur vid återupprättandet av en camping vid Sandviksbadet. Järnvägsspåret som avgränsar 
uppsatsens område i norr har anpassats för att möjliggöra en effektivare transport för intilliggande 
industrin Valåsens sågverk. Båda av dessa åtgärder innebär att befintliga resurser tillvaratas.  
 
• Långsiktig livsmedelsförsörjning: säkra dricksvattenförsörjningen och jordbruksmarken i ett 
långsiktigt perspektiv.   
 
Vattenområdena som finns inom Södra Sandviken, främst i Möckeln har enligt Länsstyrelsen överlag 
goda värden både när det gäller vattenkvalitet som till djur- och växtliv. Även fast uppsatsen område 
bara är en liten del av Möckeln vittnar dessa värden och aspekter om ett försiktigt användande av sjön. 
Södra Sandviken är ett område som till största del är obebyggt, få hårdgjorda ytor och inget skogs eller 
jordbruk bedriv. Det närmaste jordbruk området kommer, är med den småskaliga odlingen vid 
koloniområdet på Flottnäset. 
 
• En funktionell grönstruktur: prioritera blå och gröna strukturer, dessa kan förse människan och 
ekosystemet med värden och tjänster, såsom ekosystemtjänster. 
 
Till största del består uppsatsens avgränsade område av natur- och grönområden. Inom området finns 
exempelvis skogsmark, ängsmark, myrmark, en älv, en sjö och en tjärn. Flottnäsets odlingar vid 
koloniområde skapar dimensioner för den gröna strukturen och kan även bistå med alla av ekosystemens 
tjänster. Dagens verksamhet vid koloniområdet är dock småskaligt, då bara vissa lotter är i användning.  
 
• Färre olyckor: placering och användning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna platser ska vara 
utformade för att förhindra att både människor och egendom riskerar att komma till skada. 
 
En anledning till att området inte är bebyggt är på grund av översvämningsrisken, som exempelvis finns 
på Flottnäset. stora delar av uppsatsens avgränsade område omfattas av strandskydd, vilket i första hand 
tillgängliggör människors möjligheter till friluftsliv, till stränder och ökar möjligheten för att bevara 
goda livsvillkor för djur och växter vid strand och hav. Dessutom kan strandskyddszonerna bidra till att 
hindra mänsklig utbredning där det förekommer risk för översvämning och ras. En annan anledning till 
att området inte är bebyggt med bostäder är närheten till ett industriområde vars verksamhet medför ett 
visst buller. En anledning till att den tidigare campingverksamheten lades ned var på grund av att delar 
av området är sankmark. Detta underlag förvärrades vid exempelvis regn, då framkomligheten med 
husbilar och husvagnar begränsades och där fordonen skulle kunna ta skada eller köra fast.   
 
6.2 Hållbara samhällsplaneringsåtgärder i Södra Sandviken 
I likhet med Karlskogas kommuns strategi när kommunen ska förändras, förnyas och utvecklas, ska 
kommunen arbeta efter de övergripande målen för livskvalité och hållbarhet. Dessutom skapa 
förutsättningar till en attraktivare kommun för både dagens och framtida medborgare. Kommer vi likaså 
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i uppsatsen att arbeta för att implementera hållbara åtgärder för att nå en god livskvalité med hänsyn 
till platsens förutsättningar. De hållbara åtgärderna som lämpar sig att implementera i Södra 
Sandviken delas in efter de tre områdena Flottnäset, Sandviksbadet och Sandtorpsudden. En annan 
viktig aspekt vi har valt att förhålla sig till i uppsatsen när området ska implementera hållbara åtgärder, 
är att samtliga förslag tillsammans uppfyller de tre hållbarhetsdimensionerna men inte varje enskild 
åtgärd. Men sammantaget uppfyller de en helhetsbild av hållbara samhällsplaneringsåtgärder. 
 
6.2.1 Allmänna åtgärder för hela området 
I enlighet med Karlskoga kommuns ÖP kommer uppsatsens avgränsade område vara en del av den 
tilltänkta strandpromenaden, som är tänkt att gå runt Möckeln. I Södra Sandviken finns det redan 
befintliga strövstråk längst Möckeln som binder samman alla områden i uppsatsen. Ett av dessa stråk är 
delvis utformad efter strandkanten, vilket skulle innebära en möjlig väg för den tilltänkta 
strandpromenaden. I likhet med Malmö kommuns arbete med att anpassa utformningen vid 
Kroksbäcksparken i Hyllie, behöver stråket trygghet anpassas. Som exempel bör den täta vegetationen 
av träd och sly längst vattnet gallras ur. Även belysning som i dagsläget saknas bör anläggas längst 
stråket. I flera delar av stråket är kvaliteten på underlaget av låg standard, vilket bör ses över för en god 
framkomlighet för alla besökare.  
  
6.2.2 Flottnäset  
Som tidigare nämnts har Flottnäset varierad vegetation och avgränsas av Svartälven som slingrar sig 
runt området och slutligen mynnar ut i Möckeln. I detta relativt orörda området finns ett koloniområde 
i den norra delen, detta område regleras och möjliggörs enligt Detaljplan. Här finns goda möjligheter att 
implementera hållbara åtgärder i den framtida utvecklingen. I utvecklingsarbetet bör åtgärder som 
främjar naturen integreras ytterligare, för att skapa ett robust hållbart ekosystem. I dagsläget finns 
sällsynta växter som grönvit nattviol i området och ett unikt artområde med ängsanemon söder om 
kolonilotterna, som är beroende/mår bra av ett robust ekosystem. Koloniområdet möjliggör en sådan 
möjlighet att utveckla områdets naturvärden ytterligare. Detta lyfts i Alingsås kommun som har tagit 
tillvara de positiva effekterna av pollinering. Park, plantage och koloniträdgårdar ska ha ett varierat 
utbud av växtlighet, så att nektar och pollen ger maximal föda till pollinerare under längre perioder för 
att stärka ekosystemtjänsterna. Genom att aktivt planera för pollinerare i koloniområdet skapar det 
möjligheter för hållbara åtgärder i den fysiska planeringen. Dessa åtgärder som Alingsås har tillämpat, 
finns det möjligheter att implementera i Flottnäsets koloniområde. En annan åtgärd som skulle kunna 
implementeras i koloniområdet, är det arbete Växjö kommun bedriver. Där vegetationen är en viktig del 
i samhällsplaneringen och att de arbetar med åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. 
Kommunen har planterat frukt- och bärträd i de offentliga miljöerna för att förstärka den visuella bilden 
i urbana miljöer. Växjö kommun är även en av aktörerna som bedriver odlingsprojektet Ekobacken, där 
syftet med verksamheten är att inspirera till odling och att möjliggöra kunskapsutbyte inom odling. 
Ekobacken är en centrumnära odling, där det odlas ekologiska blommor och grönsaker. På Ekobacken 
är det för närvarande fem odlare halvtidsanställda och en anställd projektledare. Koloniområdet vid 
Flottnäset skulle kunna ha någon anställd, där exempelvis ungdomar med psykisk ohälsa som Växjö 
kommun har vid torpet Knutsgården, där de skulle kunna arbetsträna. Med någon anställd skulle 
koloniområdet i Flottnäset även inrymma näringslivslotter, där affärer och butiker får möjlighet att hyra 
dessa lotter, och odlingslotternas skörd kan användas för servering och i restaurangverksamhet.  
 
Flottnäset har närhet till både Svartälven och Möckeln, vilket gör att delar av området är myrmark och 
att stora delar av området har en översvämningsrisk. Det ger området en unik sammansättning av 
våtmark, sjö och vattendrag samt skapar förutsättningar för en rik och varierad natur. För att kunna skapa 
hållbara åtgärder för platsen behöver hänsyn tas till platsens identitetsskapande kvaliteter och vad som 
ger platsens dess karaktär genom att addera dessa egenskaper så skapas inte bara underlag för en ökad 
biologisk mångfald. Utan skapar också förutsättningar för ett aktivt rekreationsområde. Ett lyckat 
exempel på detta är Vattenriket och deras naturum i Kristianstad kommun. Området ska utvecklas 
tillsammans med biosfären och naturens nyttor ska utveckla möjligheten till hållbart friluftsliv. Därför 
har kommunen anlagt våtmarker, samtidigt har platsen fått god tillgänglighet som har bidragit till ökad 
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besöksnäring. Inom området Flottnäset finns det goda möjligheter att bevara och utveckla 
våtmarksområdena såsom myrmark och ytterligare utveckla områdets naturvärden. 
 
6.2.3 Sandviksbadet 
I Södra Sandviken är Sandviksbadet det område som används till störst del av allmänheten. Här finns 
tillgång till friluftsbad, sommarcafé, WC/RWC och parkering. Utifrån Sandviksbadets karaktärsdrag 
lämpar det sig att fortsätta främja ett aktivt socialt område med hänsyn till platsens förutsättningar. 
Därför behövs det implementeras åtgärder för ett fortsatt uppmuntrande flöde av människor till platsen 
Sandviksbadet. Platsen lämpar sig bra för aktiviteter och arrangemang då det finns stora ytor anlagt med 
gräs och parkeringsmöjligheter. I Växjö kommun lyfter man arrangemangs mervärde som skapat 
positiva effekter för hela kommunen. Varje år är kommunen värd för matmarknaden MAT som är den 
största marknaden för småskalig och närproducerad mat i Sverige. Matmarknaden har skapat en plats 
för lokalsamhället att ta del av närproducerade varor, vilket gynnar producenter och näringslivet i 
hembygden. Platsen för Sandviksbadet har goda förutsättningar att implementera positiva hållbara 
affärsmöjligheter, därför skulle ett liknande arrangemang som MAT kunna arrangeras vid 
Sandviksbadet. 
 
Gestaltningens inverkan är en hållbar åtgärd som lämpar sig att implementera i området. Den 
konstnärliga gestaltningen Rutan i Värnamo uppmärksammar människans värdegrund i det offentliga 
rummet. Konstverket är en frizon, som ska påminna oss om vår roll om ansvarstagande och om tilliten 
till våra medmänniskor. För Värnamoborna har det blivit en plats att samlas kring, en mötesplats för 
alla. Konstverket Rutan skulle lämpa sig i Sandviksbadet då det rör sig mer folk i det här området. Den 
potentiella campingverksamheten, badplatsen, och sommarcaféet med mera gör platsen till ett centrum 
för möten.  
 
Byggnaderna med verksamheter i området, skulle likt Alströmergymnasiet i Alingsås kommun kunna 
miljöanpassas. Det vill säga att utrusta byggnaderna med solfångare och värmeåtervinning, dessutom 
anpassa verksamheten med källsortering och återvinning. 
 
6.2.4 Sandtorpsudden  
Aktiviteterna som bedrivs idag vid Sandtorpsudden är främst kopplade till friluftsliv, såsom bad vid 
Sandtorpsbadet, frisbeegolf, fågelskådning och strövstråk runt om udden. Utifrån Sandtorpsuddens höga 
värden av friluftsliv, utgår vi i uppsatsen från att komplettera dessa värden med liknande aktiviteter. Vid 
första anhalt vid Sandtorpsudden, märks den 350 meter långa och 150 meter breda trädbevuxna kullen. 
Kullen skulle kunna utformas med ett av de tre alternativen som utfördes vid Hassle Bakker i Danmark. 
Den åtgärden som skulle innebära minst påverkan på naturen, är kullen med namnet Spiralen. Detta 
skulle innebära att två motionsslingor anläggs vid foten på två sidor av kullen, båda slingorna går sedan 
i en spiralformad bana upp till kullens topp. Detta innebär att de som går eller springer i spiralen får en 
panoramavy av platsen och dessutom får en varierad väg för motion. Befintliga strövstråk som går 
runtom udden skulle kunna förbindas med Spiralen och informationsskyltar med avstånddirektiv skulle 
kunna sättas upp för att använda dessa som motionsstråk. Även ett utegym skulle kunna anläggas i 
anslutning till en av startpunkterna till Spiralen. Som ovan nämnt är Spiralen det alternativet som skulle 
ha minst påverkan på naturen, dock behövs träd och växter avlägsnas från slingorna för god 
framkomlighet.  
 
Förutom att området Sandtorpsudden har höga värden för friluftsliv, finns det även höga naturvärden. 
Uddens gestaltning formas efter Möckelns norra strandkant, vilket skapar en marin upplevelse. 
Dessutom finns ett uppvuxet bestånd av barr-och lövträd. Vattenriket med tillhörande naturum, skapar 
hållbara åtgärder som lämpar sig att implementera i Sandtorpsudden. Vattenriket har höga natur- och 
friluftsvärden, som vidare skapar en starkare besöksnäring. Området utvecklas i samklang med 
hållbarhetsdimensionerna, där utveckling och bevarande ska stärka samspelet mellan människa och 
natur.  
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På Sandtorpsudden finns det goda förutsättningar för att utveckla ett centrum för besökare, ett naturum. 
Områdets varierande topografi, närhet till vattenmiljöer och friluftsliv skapar intressanta förutsättningar 
att vidareutveckla områdets karaktärsdrag. Platsen kan då vidareutveckla aktiviteter, upplevelser och 
besöksplatser för alla åldrar. Exempelvis implementera naturguidningar, fågelskådning med fågeltorn, 
vidareutveckla stråk och gångstigar i området på naturens villkor. Även möjligheten till att bedriva 
biosfärsarbete och ha ett utemuseum. Här är områdets fornlämningar en tillgång och skapar 
karaktärsdrag för platsen. Dessutom skapar ett besökscentrum möjligheter för utställningar och vara en 
möteslokal. Där kan restaurangverksamheten använda lokalproducerad och ekologisk mat efter säsong, 
från bland annat kolonilotterna i Flottnäset. En byggnation av ett naturum på Sandtorpsudden skulle 
kunna medföra att lokaliseringen är inom strandskyddat område. Strandskyddet omfattas i det här fallet 
av en zon på 100 meter mot land och ut i vatten. En möjlighet att upphäva strandskyddet vid just 
naturums utbredning, är hänvisa till punkt 5 i Miljöbalken kapitel 7 § 18c; ”behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området” (Sveriges 
Riksdag 2018). Detta argument skulle kunna uppfyllas i det här fallet, då egenskaperna vid 
Sandtorpsudden är så pass unika och att ett naturum skulle vara allmänt intresse. 
 
Naturums verksamhet bygger på att inspireras av naturens värden och sammanfläta 
hållbarhetsperspektiven, i affärsmodellen. Därav behöver dessa modeller byggas resurseffektivt och 
hållbart. I Alingsås kommun är Alströmergymnasiet ett bra exempel på detta. Skolan har byggts med 
återbrukat tegel, fönster och dörrar. Dessutom bör byggnaden miljöanpassas som tidigare lämnats som 
förslag för verksamheten vid Sandviksbadet. I likhet med förslaget ”Spiralen” kommer träd och växter 
behöva avlägsnas för att ge plats för ett naturum. I det här fallet kommer en betydande del av träd och 
växter ersättas av byggnader, vägar, etcetera som kopplas till naturums verksamhet.  
 
En brist för hela området Södra Sandviken är avsaknaden av gästbryggor. I området Sandtorpsudden 
finns tre uddar som samtliga har högre vattenstånd än andra vattenområden inom avgränsat område, 
därav skulle en av uddarna kunna lämpa sig som plats för en gästbrygga.  
 
Öster om kullen är en yta med öppen ängsmark lokaliserad, där det för närvarande inte bedrivs någon 
aktivitet. Området är naturskönt beläget och ligger i närheten av Möckeln, dessutom har platsen en liten 
topografisk variation och hela området är kommunägt. Området har därför kvalitéer för en potentiell 
bostadsbebyggelse. Förslagsvis för att hela området ska omfattas av hållbar utveckling bör 
bostadsbebyggelsen inneha ett diversifierat utbud av boendeformer likt området Kongahälla i Kungälv. 
Andra åtgärder i likhet med Kongahälla som skulle kunna främja en hållbar bebyggelse är att satsa på 
lågenergihus med värmeåtervinning som är försedda med fjärrvärme samt installera solfångare på fasad 
och tak.   
 
6.3 Värden som tillförs Södra Sandviken utifrån hållbar samhällsplanering 
Genom att utveckla Södra Sandvikens värden utifrån hållbarhetsdimensionerna kommer även de små 
och enkla förändringarna i samhällsplaneringen leda till större förändringar för området och lyfta 
platsens utveckling. Likaså som tidigare avsnitt kommer allmänna värdena presenteras först för hela 
området, för att sedan delas in efter de tre områdena Flottnäset, Sandviksbadet och Sandtorpsudden. 
Ett sätt att utvärdera värdet av hållbar samhällsplanering är att utgå från tidigare nämnda förslag på 
åtgärder.  
 
6.3.1 Värden utifrån de allmänna förslagen 
De allmänna förslagen på åtgärder som föreslås kopplas till gestaltningen av strandpromenaden vid 
Möckeln. Främst syftar åtgärderna till trygghet och säkerhet för människor som vistas längst 
promenaden. Åtgärderna som föreslås, är att införa belysning, gallring av växter, träd och sly samt bättre 
vägunderlag vid det tilltänkta stråket för strandpromenaden. Samtliga av dessa åtgärder är inom ramen 
för social hållbarhet. Anledningen till den slutsatsen är flera, till exempel skulle åtgärderna kunna ses 
som livskvalitets ökande, attraktiva och även möjliggöra för möten. Den främsta anledning till att 
åtgärderna kan ses som inom ramen för social hållbarhet är kopplingen till stärkt folkhälsa.  Som 
exempel kan tillgång till natur- och parkområden ge stärkt folkhälsa. Motionen det skulle innebära att 
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människor rör sig mer i synnerlighet i naturen kan vara preventivt mot folksjukdomar såsom övervikt, 
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Med ökad trygghet i form av belysning och bättre 
vägunderlag skulle fler kunna vistas längst promenaden, aktiviteten är dessutom fria från kostnad, båda 
dessa aspekter medför en god tillgänglighet och stärkt jämställdhet. 
 
6.3.2 Flottnäset 
De åtgärder som föreslås att implementeras i området Flottnäset kopplas främst till utveckling av det 
befintliga kolonilottsområdet. Åtgärderna som föreslås är inom ramen för alla hållbarhet dimensioner, 
men främst kopplat till ekologisk hållbar utveckling. Som exempel att planera för pollinerare och 
plantera träd och buskar med frukt och bär. Båda dessa åtgärder kan stärka ekosystemens 
produktionsförmåga och ge bättre skördar. Dessutom stärks den biologiska mångfalden, då det utvecklas 
en variation av växtlighet som är viktig för att uppnå biologisk mångfald. Det kan även bidra till en rik 
pollinering, vilket skapar frukt som kan plockas av förbigående i koloniområdet. En annan åtgärd som 
föreslås inom ramen för ekologisk hållbarhet är att bevara och utveckla våtmarken såsom myrmark i 
området. Denna åtgärd ligger i linje med miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Våtmarker är sårbara 
och känsliga för förändringar och i Sverige har de minskat i stor utsträckning. Ett bevarande och 
utvecklande av våtmarker är en viktig åtgärd då både växter och djur är beroende av friska vattendrag 
med rent vatten. Dessutom är våtmarksmiljöerna estetiskt tilltalande och lämpar sig för rekreation. 
Våtmarksmiljöerna bidrar till ett varierat landskap som skapar bättre förutsättningar för den biologiska 
mångfalden och är en fortplantingsmiljö för bland annat fisk. Dessutom bidrar vattennära miljöer till att 
reglera den lokala temperaturen, som ger kylande effekt under sommaren.  
 
Av de ekologiskt hållbara åtgärderna som föreslås är dessa inom ramen för tre av totalt fyra 
ekosystemtjänster. Den stödjande tjänsten kopplas till egenskaper som är centrala för en fungerande 
natur, såsom organismers näringskedjor och vattnets kretslopp. Bevarande av våtmarker bidrar till att 
djur- och växtliv får bättre möjligheter för fortlevnad. Dessutom bidrar våtmarker till renande av vatten. 
Den försörjande tjänsten kopplas till de varor och tjänster som naturen förser människan med. Plantering 
av frukt- och bärträd resulterar i mat för människan, pollinerande arter kan även ge honung. Den 
reglerande ekosystemtjänsten upprättar en balans i naturen och motverkar störningar. Som exempelvis 
klimatreglering, pollinering och vattenfiltrering. Genom att bevara och utveckla våtmarker främjas de 
positiva egenskaperna som våtmarker ger. Som exempel bidrar våtmarker till vattenfiltrering och renar 
vatten, dessutom kan vattennära miljöer reglera temperaturen. Genom att plantera blommor och växter 
skapas förutsättningar för pollinering i koloniområdet, vilket främjar pollinerande arter. Detta bidrar 
även till en variation av växtlighet som är viktig för att uppnå biologisk mångfald. 
 
En annan åtgärd som föreslås för att utveckla koloniområdet är att anställa någon person som har ansvar 
för odlingen. En åtgärd av sådant slag skulle kunna innebära större odlingsvolymer och öppnar upp för 
möjligheter där näringslivet kan ta del av koloniområdet. Som exempel med näringslivslotter och lotter 
kopplade till servering och restauranger. Den anställde skulle kunna finansieras eller delfinansieras av 
avgiften som näringslivet skulle åläggas att betala för tjänsten. Åtgärden är inom ramen för ekonomisk 
hållbar utveckling, främst för att det skulle kunna bidra till en miljövänlig ekonomisk tillväxt, då 
tillgången för närodlade produkter ökar, vilket innebär kortare transporter. Tillgången till 
närproducerade varor och produkter främjar och leder till hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster samt stärker det lokala näringslivet. Vid en god etablering av de lokalproducerade 
produkterna och varorna, skulle positiva synergieffekter utvecklas. Detta skulle kunna leda till att fler 
aktörer inom näringslivet anammar konceptet, vilket i sin tur skulle kunna ge lokala och regionala 
spridningseffekter. Lokalt odlade produkter ligger i linje för att uppnå generationsmål 12, säkerställa 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster, vilket är ett av de mål som Sverige har störst utmaning 
att nå. En del av problemet med målet kopplas till livsmedelsförbrukning. Ökat utbud av närproducerade 
produkter och varor bidrar till att och uppnå målet. Genom att implementera positiva hållbara 
affärsmöjligheter, medför en effektiv användning av ekosystemtjänsterna och ger sociala och 
ekonomiska fördelar, såsom arbetstillfällen. Dock bör det nämnas att en del av produkterna och 
arbetstillfällena som tillkommer tas från någon annan. Potentiellt skulle en del av produkterna och 
arbetstillfällena kunna komma från fattigare länder, vilket skulle leda skulle kunna leda till hämmande 
av utveckling för landet och invånarna.  
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En annan åtgärd som föreslås som lämpligt i koloniområdet är att ungdomar med psykisk ohälsa ges 
möjlighet att arbetsträna vid odlingarna. Åtgärden är främst i linje med social hållbar utveckling. En 
definition av social hållbarhet kopplas till allas rätt till delaktighet och deltagande, vilket kan förebygga 
sociala störningar och oro. En central del av social hållbarhet är ge förutsättningar för människors 
välbefinnande, som uppnås genom att integrera och skapa förutsättningar för en god jämlik hälsa i 
samhällsplaneringen. Ett värde som det skulle kunna ge med att låta ungdomar med psykisk ohälsa 
arbetsträna är utifrån kontexten att arbeta med odlingslotterna stärker människor välbefinnande, vilket 
ger ökad folkhälsa. Att vistas i gröna miljöer motverkar stressrelaterade sjukdomar såsom psykisk ohälsa 
och förbättrar immunförsvaret. Generellt främjas människors hälsa genom att vistas vid grönytor. ovan 
motiveras tre av fyra ekosystemtjänster, med de sociala och ekonomiska hållbara åtgärderna som 
föreslås kan även den fjärde och sista ekosystemtjänsten främjas. Den kulturella ekosytemtjänsten, 
bidrar med värden som förser människan med välbefinnande och som ger en bättre hälsa och ökat 
välmående, som exempel friluftsliv, motion och turism.  
 
En viktig aspekt som måste nämnas med en lokalisering av ett koloniområde vid Flottnäset, är att det är 
beläget en bit från tätortens centrum och att vägar och stigar är vid vissa passager i dåligt skick. Dessa 
aspekter medför sämre tillgänglighet, då det kan krävas bil för att ta sig till området och den i vissa delar 
dåliga vägen kan ge upphov till otrygghet. Dessutom är koloniområdet under översvämningsrisk. Detta 
kan innebära en risk för personer som vistas i området, men framförallt riskeras en ekonomiskskada, då 
ett högt vattenstånd skulle kunna åsamka skador på odlingen. I likhet med egenproducerade varor och 
arbetstillfällena det skulle kunna innebära med ett aktivt koloniområde, finns även en risk i det här fallet 
med MAT. Tillgången kan leda till att en norm skapas som innebär att konsumenter väljer att premiera 
lokalproducerade varor, vilket skulle kunna leda till att särskilt fattiga länder drabbas negativt med 
minskade marknadsandelar. 
 
6.3.3 Sandviksbadet 
Av de förslag som föreslås vid Sandviksbadet utifrån platsens beskaffenhet, är dessa främst inom ramen 
för social och ekonomisk hållbar utveckling. Två åtgärder som föreslås utgör mötesplatser, dels Rutan 
och dels matmarknaden MAT. Rutans gestaltning skulle med ett införande kunna ha en viktig funktion 
för hållbar utveckling, då den kan uppmärksamma vår tids utmaningar. Där kan skapandet leda till 
positiva effekter, som att lyfta fram hållbarhetsdimensionerna i de offentliga miljöerna. Rutan kan även 
bidra till social interaktion och sänder en signal av trygghet och tillit. Ett införande av matmarknaden 
MAT med ett Karlskoga perspektiv, där lokala producenter ges möjlighet att sälja sin småskaliga och 
närproducerad mat, kan bli en kommersiell mötesplats som utgörs av kulturell, social och kreativ 
interaktion. God kost påverkar levnadsvanorna till det bättre, därför kan införandet av MAT stärka 
folkhälsan. Arrangemanget MAT har även ekonomiska värden, då det skulle kunna främja ett hållbart 
konsumtions- och produktionsmönster samt utgör en tillväxt som tar miljöhänsyn, då inga längre 
transporter behövs. Kunden vet även att varorna som erbjuds uppfyller erforderliga miljökrav, 
hållbarhetskrav och kommer från verksamheter med goda arbetsförhållanden.  
 
En annan åtgärd som föreslås i området Sandviksbadet är att miljöanpassa befintlig verksamhet. Som 
exempel föreslås att utrusta befintliga byggnader, såsom sommarcaféet och hygienanläggning med 
solfångare och värmeåtervinning. Förutom att åtgärden sänder en signal för att kommunen premierar ett 
hållbart tänk, kan driftkostnaderna minska och miljön främjas. En annan åtgärd som föreslås för den 
befintliga verksamheten är att införa återvinning och källsortering, vilket är en effektiv användning av 
resurser som bygger på ett kretsloppssystem. 
 
I dagsläget är kommunikationen för gång- och cykeltrafik mindre bra för att ta sig in och ut i området, 
dock är det enkelt att ta sig in och ut med bil. Vid ett arrangemang, såsom MAT skulle troligtvis bilen i 
dagsläget föredras framför gå eller cykla. Detta skulle medföra större utsläpp av avgaser, vilket påverkar 
folkhälsan negativt för människor och tar skada på miljön. Arrangemanget kan även ge upphov till skada 
på omgivande mark och vägar på grund av ökat slitage. Detta leder till ökade kostnader i form av att 
återställa slitna/förstörda delar och tar även resurser i anspråk, såsom asfalt.   
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6.3.4 Sandtorpsudden 
Inom området Sandtorpsudden föreslås flertalet åtgärder, som var för sig täcker samtliga dimensioner 
av hållbar utveckling. Som det nämnts tidigare finns det redan goda fritids- och friluftsvärden i 
Sandtorpsudden, därav lämnas förslag för att stärka dessa aspekter ytterligare. Ett förslag som lämnas 
är att anlägga Spiralen längst kullen på Sandtorpsudden, som förbinds med en motionsslinga med ett 
utegym vid start eller slut. Dessa åtgärder är främst kopplat till social hållbar utveckling, som exempel 
är aktiviteterna fria från kostnad vilket medför att alla kan ta del av dem. Aktiviteterna kan även kopplas 
till livskvalité och bidrar till att området blir mer attraktivt. En attraktiv motionsmiljö kan uppmuntra 
till ökad motion, som i sin tur medför sänkt puls och blodtryck samt minskade stressnivåer. Detta kan 
även leda till minskade samhällskostnader i form av sjukskrivningar och sjukhusbesök. Aktiviteterna 
kan även utgöras av ekonomisk hållbarhet då främst Spiralen skulle kunna vara en attraktion som ger 
upphov till besökare från andra delar än Karlskoga, vilket skulle kunna medföra ökad ekonomisk 
tillväxt. En annan åtgärd som föreslås inom ramen för social hållbar utveckling är att anlägga en 
gästbrygga vid någon av uddarna. En gästbrygga kan utgöra en mötesplats och medför ökad 
tillgänglighet för hela området om besökare kan ta sig till platsen med båt. Gästbryggan kan även 
utformas med en badstege, då badgäster har möjlighet att gå direkt i djupare vatten, något som helt 
saknas i det avgränsade området. Denna åtgärd skulle stärka tillgängligheten och jämställdheten för 
området. Med i beräkningen med att implementera Spiralen är att vissa träd längst slingorna kommer 
behöva avlägsnas. Detta kan medföra en förlust av biologisk mångfald och på ekosystemstjänster. I det 
här fallet beräknas de nedtagna träden uppgå till ett begränsat antal, dessutom kan blommor och växter 
planteras i anslutning till slingorna som kompensation.  
 
Att anlägga ett naturum i området Sandtorpsudden skapar ekologiska och sociala värden för platsen. 
Samspelet mellan natur och människa förstärks och platsen kan erbjuda ytterligare aktiviteter, 
besöksplatser och upplevelser. Med ett naturum blir Södra Sandviken ett utflyktsmål och ett 
besökscentrum både ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Verksamheten bidrar både till hållbar social 
och ekologisk utveckling med höga natur- och friluftsvärden samt skapar kunskap och förståelse för 
natur- och miljövård. Ett naturum skapar långsiktiga hållbara värden när platsen utvecklas i samspel 
med naturen och de sociala värdena stärks när verksamheten drivs med fokus på välmående och 
jämställdhet. Sammantaget skapar naturum åtgärder av ett diversifierat utbud av aktiviteter, 
naturupplevelser med intressanta vägar och stigar samt ett utbud som är tillgängligt för alla, vilket 
kommer skapa höga värden för området.   
 
Naturums byggnader ska dessutom vara miljöanpassade och ha en låg energiförbrukning, vilket skapar 
förutsättningar för de ekologiska värdena. En god formgivning och gestaltning gör att de miljömässiga 
värdena tillgodoses, där livsmiljön ska gynnas av formgivningen. Genom att omsorgsfullt ta hänsyn till 
platsens förutsättningar och dess kvaliteter, så nås på så sätt en långsiktig hållbarhet. Därför bör också 
en hänsyn tas till det förflutna, såsom de kulturhistoriska värdena. Ett sätt att applicera miljöanpassade 
åtgärder för ett tilltänkt naturum och för att nå hållbara konsumtions- och produktionsmönster, Är att 
använda återbrukat material för byggnaderna. Dessutom att använda miljöanpassning, som solfångare 
och värmeåtervinning. På så sätt skapas inte bara miljövinster, utan också en ekonomisk hållbarhet när 
omkostnader blir lägre. Dessutom bör hela verksamheten genomgående arbeta med källsortering, 
kompostering och återvinning. Här finns bland annat samarbetsnyttor med koloniområdet som kan 
omvandla komposteringen till gödsel till odlingarna, som ytterligare ökar den ekologiska hållbarheten. 
Dessutom kan naturums tilltänkta restaurangverksamheten använda sig av lokalproducerad mat, såsom 
från kolonilotterna i Flottnäset. Dessa ovana nämnda åtgärder innebär att samhällets kretslopp värnas 
när resurseffektiva lösningar används som ger ett långsiktigt hållbart värde, vilket är inom ramen för 
cirkulär ekonomi. Anledningen till detta påstående är att resurser och material tillvaratas hållbart där 
tillämpningarna bygger på ett kretsloppsperspektiv.   
 
Att utveckla naturturism som det innebär med naturum, betyder att de har tagit vara på det hållbara 
affärskonceptet genom att stärka områdets livsmiljöer som skapar hållbara värden för både växter, djur 
och människa. För att ytterligare stärka detta samspelet mellan natur och människa bör naturums 
verksamhet i Sandtorpsudden tillämpa biosfärsarbete. Åtgärden skulle resultera i att stärka 
Sandtorpsuddens kvaliteter men öppnar också upp för att utveckla besöksnäringen samtidigt som 
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åtgärden skapar positiv samverkan som stärker områdets livsmiljöer. Naturturism och biosfärsarbete är 
också en del av den gröna infrastrukturen, vilket innebär att uppmärksamma ekologiska sammanhang 
som tidigare varit förbisedda. Då skapas det möjligheter till att skydda, bevara, restaurera och återskapa 
livsmiljöer som bidrar till att biologisk mångfald bevaras och till att ekosystemtjänster främjas. Dessa 
värden kommer lyfta Sandtorpsuddens platsförutsättningar men också bidra till en hållbar 
attraktionskraft för platsen. Även vid det här alternativet är det viktigt att poängtera att en hel del träd 
behöver avlägsnas för att ge plats till naturums vägar och byggnader. Naturums utbredning i skogsmark 
kommer leda till en reducerad biologisk mångfald och minskade ekosystemstjänster. Till skillnad mot 
förslaget med Spiralen kommer ett naturum medföra hårdgjorda ytor i form av grunder för byggnader 
och vägar, vilket gör åtgärden mer permanent och svårare att återställa. Dessutom kommer troligtvis ett 
upphävande av strandskydd behövas för att möjliggöra en etablering av ett naturum. Som tidigare nämnt 
kan det finnas skäl till ett upphävande av strandskyddet, dock kan detta innebära för vissa en 
inskränkning på friluftslivet, då ytor tas i anspråk som tidigare kunde användas för friluftsliv och 
rekreation. Detta skulle kunna påverka folkhälsan negativt. 
 
En annan åtgärd som är inom ramen för hållbar utveckling, är åtgärden att bebygga ett område med 
miljöanpassade bostäder, såsom lågenergihus med värmeåtervinning som är försedda med fjärrvärme 
samt installera solfångare på fasad och tak. Åtgärder av detta slag är i linje med både ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, dessutom finns det inslag av social hållbarhet. Att bebygga ett ängsområde kan 
verka motsägelsefull på grund av det tidigare i uppsatsen nämnts att bebyggelse av exempelvis bostäder 
har medfört att den biologiska mångfalden minskat. Dock är bostäder något nödvändigt ont, som måste 
byggas för att attrahera människor att bo i kommunen. Genom att miljöanpassa bostäderna och förse 
bostäderna med grönytor, såsom gröna tak och trädgårdar tillkommer en biologisk mångfald. Genom att 
förse bostäderna med värmeåtervinning och solfångare kan åtgärderna inrymmas som cirkulär ekonomi. 
I vilka resurseffektiva lösningar ska premieras och hänsyn ska tas till miljön. Dessa åtgärder kan på sikt 
generera en hållbar ekonomi och samhällsutveckling. Skulle bebyggelsen utformas som det föreslås med 
ett mång diversifierat utbud av olika bostäder, såsom villor, flerfamiljshus och rad- och kedjehus samt 
olika upplåtelseformer, kan den sociala hållbarheten främjas. Som exempel skulle förutsättningarna för 
de boendes folkhälsa kunna öka med närheten till naturområden. 
 
6.5 Slutsats  
Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningar och restriktioner för hållbar utveckling och hållbar 
samhällsplanering i området Södra Sandviken. Dessutom utifrån förutsättningar lämna förslag på vilka 
hållbara åtgärder som kan implementeras i området. Fråga ett har utgått från att sondera möjligheterna 
till områdets framtida utveckling utifrån hållbar utveckling. Där har vi kommit fram till att utifrån 
Karlskoga kommuns övergripande planer, och handlingar har området Södra Sandviken goda 
möjligheter att tillämpa en hållbar samhällsplanering. Detta uttrycks framför allt i kommunens ÖP, som 
tar en tydlig inriktning på hållbar utveckling, men även via Kommunfullmäktigebeslut och Vision 2020. 
Även utifrån områdets beskaffenhet, specifika planer för området, såsom DP och planer som väntar på 
beslut, exempelvis campingen, tillgodoses några av punkterna som Boverket definierar som hållbar 
samhällsplanering. Vissa punkter uppfylls delvis och en punkt uppfylls inte överhuvudtaget utifrån 
rådande omständigheter. Ihop med de hållbara samhällsplaneringsåtgärderna som föreslås för Södra 
Sandviken skulle de flesta av punkterna som Boverket definierar som hållbar samhällsplanering kunna 
uppfyllas. Vid Sandtorpsudden finns möjlighet att bebygga en del med bostäder i ett attraktivt läge. 
Bebyggelsen föreslås gestaltas med en hållbar utformning, med ett mång diversifierat utbud av bostäder 
och upplåtelseformer. Denna åtgärd ligger i linje med den första punkten Bostäder efter människors 
behov. Till stor del motiveras den andra punkten Attraktiva livsmiljöer utifrån nuvarande egenskaper, 
dock skulle denna punkt förstärkas ifall en badbrygga skulle anläggas och promenadstråken skulle 
trygghets anpassas, som föreslås som åtgärder. Dessa åtgärder skulle öka tillgängligheten och tryggheten 
i området. 
 
Den tredje punkten God tillgänglighet i vardagen anses som uppfylld utifrån befintliga förutsättningar, 
dock förutsätts det att gång- och cykelbron byggs. Även den fjärde punkten Bättre resurshushållning är 
till stor del uppfylld, vid denna punkt skulle en miljöanpassning av nuvarande bebyggelse, såsom 
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solfångare och värmeåtervinning medföra ännu bättre värde. Den femte punkten Långsiktig 
livsmedelsförsörjning motiveras till stor del. Denna punkt skulle stärkas om åtgärderna som föreslås vid 
koloniområdet skulle implementeras, såsom näringslivslotter eller plantering av fruktträd. En annan 
åtgärd som skulle stärka denna punkt är ett bevarande och utvecklande av våtmarker. Detta skulle 
medföra en god vattenfiltrering skapar en bättre funktionell biologisk mångfald som stärker 
ekosytemtjänster. Den näst sista och tillika sjätte punkten En funktionell grönstruktur skulle kunna ses 
som uppfylld om koloniområdet haft större beläggning. Även detta mål skulle stärkas och uppfyllas ifall 
åtgärderna som föreslås vid kolonilotterna genomförs, som exempel planera för pollinerare, plantering 
av fruktträd eller anställa någon för att få en större mängd odling. Den sjunde och sista punkten Färre 
olyckor anses som ett uppfyllt mål, främst på grund av att ingen bostadsbebyggelse finns inom avgränsat 
område. En anledning till att det inte finns någon bostadsbebyggelse är på grund av att det inom området 
finns faror för människor och egendom, såsom buller och översvämning.  
 
Utifrån de befintliga förutsättningarna och restriktionerna tillsammans med de föreslagna åtgärderna 
skulle alla punkter som Boverket definierar som hållbar fysisk samhällsplanering uppnådda.   
 

 
Figur 2: Kartöversikt med fyra utmärka områden för utveckling. Källa: Karlskoga kommun 2018f. 

Utifrån Södra Sandvikens olika områdens egenskaper har flertalet förslag på hållbara åtgärder lämnats. 
Fyra områden har identifierats som lämpliga för specifika verksamheter: 
  

1. Område lämpligt för aktiviteter som stärker Naturvärden. Inom detta område finns möjlighet 
via platsens egenskaper och genom Detaljplan att implementera åtgärder som stärker det redan 
befintliga koloniområdet. Dessutom bör områdets våtmarker bevaras och utvecklas.  
 

2. Område lämpligt för möten. Detta område är det som attraherar flest besökare, anledningen till 
detta kopplas till bra parkeringsmöjligheter, goda möjligheter till bad vid Sandviksbadet och 
den redan befintliga verksamheten med sommarcaféet och byggnaden med hygienutrymmen. 
Dessutom finns planer på en camping inom området. Sammantaget med dessa egenskaper finns 
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goda möjligheter att tillämpa åtgärder som kan attrahera många människor. Som exempel 
arrangemang som matmarknad, men även mötesplatser som Rutan.  
 

3. Mark som på sikt kan inrymma bostadsbebyggelse. Området lämpar sig för bebyggelse och i 
synnerlighet bostadsbebyggelse, främst på grund av det attraktiva läget med sjöutsikt. Men även 
på grund av att marken är kommunägd, platsen har liten topografisk variation och att platsen 
inte används idag. Bostäderna föreslås vara miljöanpassade för att harmonisera med övriga delar 
av området. 
 

4. Lämpligt område för frilufts- och fritidsliv. De nuvarande aktiviteterna inom utmärkt område är 
främst kopplade till friluftsaktiviteter och fritidsliv, såsom fågelskådning och motion. Dessa 
aspekter har vi tagit fasta på och anpassat de hållbara åtgärderna därefter. Till exempel att sträva 
efter ett naturum, anpassa delar av området efter träning och motion samt att anlägga en 
gästbrygga vid någon områdets uddar. 

 

 

Vidare forskning 
Uppsatsen belyser att samverkan och delaktighet är av central betydelse för att uppnå hållbar utveckling. 
En brist och en avsaknad i denna uppsats är att medborgarinflytande inte tas upp. Därför skulle det vara 
intressant att tillföra medborgarperspektivet som en del av platsutvecklingen, genom medborgarnas 
värdefulla kunskap om området och vad den kan användas till för att nå en optimal effekt av det som 
ska utvecklas i området. På så sätt skapas ett bättre beslutsunderlag och bidrar till att hantera komplexa 
samhällsfrågor. Därför skulle en framtida studie som undersöker hur Södra Sandviken kan utvecklas 
ytterligare hållbart med hjälp av medborgarförslag vara av stort värde. 
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